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�.க�க�

எ�ைம எ�ற�ட� நம�� �ைன���
வ�பவ� �.க�க�. அட�க��� ம� ெபய�
�.க�க�. த��நா�� அைம�சரைவ��
ஒ�ப� ஆ��க� அைம�சராக இ��தவ�.
ெசா�தமாக ஒ� கா��ட இ�லாதவ�. ெவ�
இட�க���� ேபாக ேப����
பயண�ைதேய ந�����தவ�,
இ�ப�ெய�லா� இவைர�ப�� ம�க�
ெசா���� எ���� வ�தைத நா�
அ�ேவா�. அ�த எ�ய ம�தைர இ�த
மாத� க��ைர�� பா��ேபா�.

ம�ைர மாவ�ட� ேம�� அ���
��ைப�ப�� எ�� ஊ�� �சா� க�க�,
ெப��� அ�மா� ஆ�ேயா�� மகனாக
1909ஆ� வ�ஷ� ஜூ� 18இ� �ற�தவ�
க�க�. இ�த �சா� க�க� நகர ����
ெதா�லா�யாக ெசா�ப ச�பள���
வா��தவ�. இளைம� க�� ேம����,
��ன� வ�ைம காரணமாக
��ம�கல�ைதய��த காகா�ராய நாடா�
உய� �ைல� ப����, ����� த��
ப��தா�. ��ன� ப�மைல�� இ��த
ஆ��ய� ப���� ப����� ப���
���தா�.
ஆ��ய� ப��� ���த�� ஹ�ஜன�க�
வா�� ேச�க���� ெச�� அ���ள
��ைளக��� இலவசமாக� க��
க���தா�. இவர� ஹ�ஜன ேசைவைய�
ேக���ப��, ம�ைர�� ஹ�ஜன

ேசைவ�� ���ைல�� இ��த ம�ைர
ஏ.ைவ��யநாத அ�ய� இவைர அைழ���
பாரா��� த��ட� ேச���� ெகா�டா�.
ம�ைர ஏ.�.அவ�க� க�கைன மகா�மா
கா���� அ��க� ெச���தா�. அவர�
ஹ�ஜன ேசைவைய மகா�மா�� பாரா��
வா���னா�. ம�ைர ஏ.�.ஐய� ����
எ��� ேவைல �த�, சைமயலைற வைர
எ�லா ��வாக�� க�க� ெச�� வ�தா�.
ஏ.�.ஐய�� மைன�
அ�லா�ட�த�மா�� ேதச ேசைவ��
ஈ�ப�� �ைற ெச�றதா� க�க�
��வாக�ைத� கவ��தா�. நா�� ேசைவ��
ம��ேம இவ��� நா�ட� இ��த
காரண�தா� ��மண� ெச�� ெகா�ள
ம��தா�. எ��� ெப�ேயா�க�
���ப�த�ப��� 1938 ெச�ட�ப� 6இ�
எ�ய ��மண� ெச�� ெகா�டா�.
மைன� �வக�ைகைய� ேச��த

ெசா�ணபா�வ�.
1937இ� நட�த ெச�ைன மாகாண
ச�டசைப� ேத�த�� கா��ர� ெவ��
ெப�� ராஜா� �ரதம� (�த�வ�) ஆனா�.
இ�த அர� 15-7-1937 �த� 29-10-1939 வைர
இ��த�. இ�த ���ய காலக�ட�ைத�
த��நா��� ஏ�ப�ட �����த�க�
ஏராள� ஏராள�. அ�வள���� ராஜா�ேய
காரண� எ�பைத உலக� அ���. அ��
�த�ப�, ஹ�ஜன�க� ஆலய� �ரேவச�.
இதைன ம�ைர �னா��ய�ம� ஆலய���
தைலைம ஏ�� நட��யவ� ம�ைர
ஏ.ைவ��யநாத ஐய�. அவ���
வல�கரமாக இ��� ெசய�ப�டவ� க�க�.
இ�த ஆலய� �ரேவச��� க�கேனா�
ப��ெகா�ட ம�ற ஹ�ஜன கா��ர�
தைலவ�க� சா�.��கான�த�, ���,
�.எ�.��ைனயா, �.ஆ�.�வ��க�

ஆ�ேயாராவ�. இவ�கேளா�
ஆலய��ரேவச� ெச�தவ�
எ�.எ�.ச��க நாடா� எ�பவ�. இ�த
இர�த� கள� இ�லாத ேபாைர நட�த
க�க�� உத�யாக இ��தா�.
1942ஆ� ஆ��� நட�த ப�பா�
கா��ரைச அ���, ‘ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய�’ எ�� ஆக�� �ர����ேபா�
க�க� ைக� ெச�ய�ப�� த�சா��
�ைற�� ஒ�றைரயா�� கால�
ைவ�க�ப�டா�. அ�த காலக�ட���
ேதசப�த�கைள� ைக� ெச�� �ைற��
அைட�ப� ம��ம�லாம�, �ைற���ேள
க�ைமயாக அ���� ெநா���ன�. இ�த�
தா��த��� �க� ெப�ய தைலவ�க��ட
த�ப��ைல. ராஜா�ைய��ட
அ�ேபாைதய ஆ��ல ெஜ�ல� அவம��த
ெச��க� உ��. க�கைன க�ப���

க��ைவ�� கைசய� ெகா��தன�. த�
உட�� ���த ஒ�ெவா� அ���� க�க�
“மகா�மா கா���� ேஜ” “காமராஜு�� ேஜ”
“ராஜா��� ேஜ” எ��தா� ேகாஷ��டாேர
த�ர அ��� ப��� ேபாக��ைல. இவர�
இ�த �ர� ெசய� காமராஜைர�� கவ���
��டதா� கா��ர�� க�க��� உ�ய
ம�யாைத�� இட�� ெகா��தா�. 1955இ�
ஆவ� கா��ர� நட�தேபா� த��நா�
கா��ர��� க�க� தைலவராக
ேத��ெத��க�ப�� 1957 வைர அ�த�
பத��� இ��தா�.
இவ� 1952 ேத�த�� ம�ைர வட��
ெதா������� நாடா�ம�ற�����
ேத�வானா�. அ��� 1957இ� ெச�ைன
ச�டசைப�� ேம�� ெதா�������
ேத��ெத��க�ப�டா�. அ�ேபா� காமரா�
தைலைம�� உ�வான அைம�சரைவ��

க�க� அைம�சரா�, ஹ�ஜனநல�,
ேவளா�ைம, ெபா��ப�, உண� ஆ�ய
�ைறக���� ெபா��ேப�றா�.
��ைமயாக ஐ�தா��க� �ற�பட
��வ��தா�. 1962இ� ���� ெவ��
ெப�� அைம�ச� ஆ�, காமரா�
�தலைம�ச� பத�ைய� �ற��
க���ப���� ெச�றேபா�,
எ�.ப�தவ�ஸல� �த�வரான ேபா��,
இவ� அைம�ச� ஆனா�. இ��ைற�� பல
�ைறக��� இவர� �றைம��
ேந�ைம��, எ�ைம�� ெவ��ப�ட�.
ம�க� நல� ஒ��தா� இவர� ேநா�கமாக
இ��த�. �யநல� எ�ப� ஒ� ஊ��ைன
அள��ட இவ�ட� இ��த� இ�ைல.
ஐ�தா�� நாடா�ம�ற பத�, ஒ�ப�
ஆ��க� அைம�ச� பத� இ�வள��
வ���� கைர ப�யாத கர�ைடயா� எ��

ம�களா� ேபா�ற�ப�டா�. கா��ர�,
கா��ய�க�, காமரா� ஆ�ய ��� “கா”
ம��ேம இவ� எ�ண��� கட�ளாக
இ��தன. இ�����தா� ஹ�ஜன�கைள
��ேன��ய� எ�ப� இவர�
அைச�க��யாத க���. 1975இ� காமரா�
மைற���� �ற� இவ� அர�ய�� இ���
�ல���டா�. த� த� வா����
ெவ��ச� ேபா���கா�ட இவ�
���ப��ைல.
1967இ� கா��ர� க���� ேதா�����
�ற� 1970 வைர இவ� ெச�ைன
ராய�ேப�ைட�� ���ணா�ர�
எ��ட��� மாத� �.110 வாடைக��
�����தா�. 1971இ� �.நக�, �.ஐ.�. நக�
அர� �������� மா�னா�. அ�த
காலக�ட��� இவர� பயண� அைன���
நகர� ேப���க��தா�. நா� �ழ கத�

ேவ��, எ�ய கத� ச�ைட, ஒ� கத� ���
இைவதா� இவர� உைட. 26-1-1979
��யர� �ன�ைத ெயா�� இவ��� இலவச
��, ேப���� பயண���� இலவச பா�,
இலவச ம���வ� ச�ைக த�ர மாத� ஐ��
�பா� ஓ���ய� ஆ�யைவ அ�ேபாைதய
அரசா� வழ�க�ப�ட�. 28-12-1981ஆ�
ஆ�� இ�த� �யாக� �ட� அைண�த�.
வா�க க�க� �க�!

கட�� அ�சைல அ�மா�

இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட���
கல��ெகா�� �யாக�க� பல ���த
�ர�க� ப��ய எ�லா �வர�க��
�ைட�ப� எ�ப� அ��தா�. எ�தைனேயா
�யா�க�� வரலா� கால ஓ�ட���
கா�ேறா� கா�றாக� கல�� ெவ���
ெத�யாமேல ெபா���ட�. ேவ� �லர�
வரலாேறா ப�� ெச�ய�ப����தா��,
அைவ ம�க� ம���� ெகா��
ெச�ல�படாத காரண�தாேலேய
மற�க�ப��� ��ட�. ஒ� நா��� �யாக
வரலா� �ைற�ப� அரசா�க���

���ைரேயா� ப�� ெச�ய�பட
ேவ���. அ�ப� ப�� ெச�ய�ப�ட
�யா�கைள ம�க� ஆ��ேதா��
�ைன��ர ேவ���. �ைற�த ப�ச�
�த��ர நா�, ��யர� நா� ேபா�ற ேத�ய
நா�க�லாவ� அவ�கள� �ைன���
ம�க� அ�ச� ெச��த ேவ���. அ�ப�
வரலா��� ஏ�க��
ப��ெச�ய�ப����தா��, ெப�மள�
ம�க� ம���� �ரபலமாகாத �ல
ெபய�க�� கட�� அ�சைல அ�மா��
ஒ�வ�. இவர� கணவ�� ஒ� �யா�.
இவர� மக��, ம�மக���ட �யா�க�.
இ�ப� ���பேம �யா�க� ���பமாக
இ���� ஒ��ல�� அ�சைல அ�மா�
���ப�� ஒ��.
இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட� நட�த
காலக�ட��� ந� நா��� ெப�க�

இ�ேபா� ேபால �த��ர� ெப��
ஆ�க���� ச��க� சமானமாக
வாழ��ைல. அ��ய ஆ�� நம�க��த
�யவ���, ெப�ண�ைம�தன�,
ெப�க���� க�� அ�� ெபற வா���
இ�லாைம ேபா�றவ�றா� ெபா�வாக
ெப�க� ெபா�� கா�ய�க�� அ�க�
தைல��வ��ைல. இ��தா�� பர�பைர
பர�பைரயாக நம� பாரத ப�பா����,
நம� ம�க�� ர�த ஓ�ட����
கல����ட ெப���ைம காரணமாக,
ெப�க� அ��ேல �ற���, ��வாக�
�ற�, அ��கைள� ெகா�� ெபா���
பா�� இைவெய�லா� எ�லா
கால�க��� சா�ப� ��ய
அ���யாகேவ இ��� வ�����ற�.
அ�ப� �ல ெப�க� ஆ�க��� �கராக�
�த��ர� ேபாரா�ட��� கல�� ெகா��
�ைற ெச���, �யாக�க� பல

��������றா�க�. அத�� அ�த�
���ப��� ஆ�ம�க�� ஆதர��
ஒ��ைழ��� இ���மானா� இவ�கள�
ப�� �ற�பாக அைம��. அ�ப� ���ப�
���ைல��, �த��ர தாக�� ெகா��
ேபாரா�ட�க�� ஈ�ப�� �ைறெச�ற
கட�� அ�சைல அ�மா� ப�� இ��
பா��கலா�.
அ�சைல அ�மா� �ற�த� 1890ஆ�
ஆ��. 1921ஆ� ஆ��� தன�
��ப��ேயாராவ� வய�� �த��ர�
ேபாரா�ட��� கல��ெகா��, த�ழக���
�த� ெப� �த��ர� ேபாரா� எ��
ெப�ைமைய� ெப�றா�. இவ�� இவர�
கணவ�� ந� நா��� நட�த அ�தைன
ேபாரா�ட�க��� கல�� ெகா�டா�க�.
ெச�ைன�� க�ன� �� எ�பவ��
�ைலெயா�� இ��த�. இ�த �� �த�

�த��ர� ேபா�� ேபா� இ��ய
ம�க����, ��பா�க���� இைழ�த
ெகா�ைமகைள� க���� ெகா��, இ�த�
ெகா��ேகால�� �ைல ெச�ைன நகர���
இ��ப� அவமான� எ�� க�� இ�த�
�ைலைய ��க ஒ� ேபாரா�ட� நட�த�.
ந.ேசாைமயாஜு� ேபா�ற ெப��
தைலவ�க� இ�� கல�� ெகா�டா�க�.
1927இ� �த� �தலாக அ�சைல அ�மா�
இ�த �ல� �ைல அக��� ேபாரா�ட���
கல�� ெகா�டா�. இதைன� ெதாட���
1930இ� உ�� ச��யா��ரக����,
1933இ� ச�டம��� ம�ய���, 1940இ�
த�நப� ச��யா��ரக ேபாரா�ட����
இவ� கல�� ெகா�டா�. 1941��, 1942இ�
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�
ேபாரா�ட���� கல�� ெகா�� �ைற
ெச�றா�. இவ� வா��ைக ெப��பா��
�ைறவாச��ேலேய க��த� எனலா�. ஊ�

��� பா��க இவ� அைல�����றாேறா
இ�ைலேயா, பல ஊ�க�� இவ� �ைற
ைவ�க�ப�����றா�. அ�ப��ப�ட
ஊ�க�� கட��, ����, ேவ��, ெப�லா�
ஆ�யைவ அட���. இவ� க��பவ�யாக
இ��த கால��� �ைற ெச��, ேப� கால�
வ�தேபா� �ல நா�க� ெவ�ேய
�ட�ப��, �ரசவ� ஆன�� ����
�ைற�� அைட�க�ப�����றா�.
1929ஆ� ஆ�� நட�த ெச�ைன
ச�டசைப� ேத�த�� இவ� கட��
ெதா������� ேத��ெத��க�ப�டா�.
இவர� கணவ� ��க�பா, இவ��
பல�ைற �ைற ெச�ற �யா�. கணவ�
மைன� இ�வ�ேம �ைற��
இ��தேபா�, இவ�கள� மக� �லாவ�
எ�ன பா� ப����பா�. 1952ஆ� ஆ��
நட�த �த��ர இ��யா�� �த� ெபா��

ேத�த��� இவ� கட������
ேபா����� ெவ�� ெப�றா�. இவர� மக�
�லாவ� ஒ�ப� வயதாக இ����ேபாேத
�ல� �ைல அக��� ேபாரா�ட���
ஈ�ப�டதா� அ�த வய�ேலேய
நா�கா��க� �ைறத�டைன ெப�றா�.
இவர� ேதச�ப�ைய� க�� ம���த
மகா�மா கா�� இவைர� த��ட�
அைழ��� ெச�� வா�தா ஆ�ரம���
ேச���� ெகா�டா�.
அ�சைல அ�மா�� அவ� கணவ�
��க�பா�� கட�� �ைற�� இ��த
கால��� ேவ�ைர� ேச��த ஜமத���
எ�பவ�� கட�� �ைற�� இ��தா�.
இவ� �ைற�� கார� மா���� ‘தா�
கா�ட�’ எ�� �ைல �லதன� எ��
ெமா�யா�க� ெச�தவ�. இவ� �ரபல
மா���ய ��தைனயாளராக மல��தா�.

�த��ர� ேபாரா�ட��� கல��ெகா��
பல�ைற �ைற ெச�றவ�. இவ� கட��
�ைற�� இ���� கால��� அ�சைல
அ�மாைள��, ��க�பாைவ�� ச���க
�ைற�� வ�� மக� �லாவ�ைய� ச���க
ேந��த�. மக� �லாவ����, �ைற��
இ��த �யா� ஜமத������ காத� மலர,
இ���வ���� ��மண� ���க
ெப�ேறா� ��� ெச�தன�. ஆனா�
ஜமத��� அவ�கேளா, இ��யா �த��ர�
அைட�த �ற�தா� ��மண� எ��
உ��யாக இ��தா�. அத�ப�ேய 1947இ�
இ��ய �த��ர����� �� இவ�க�
��மண� நைடெப�ற�. இ�த ஜமத���
(நாய�க�) 1952 �த� �த��ர இ��ய�
ேத�த�� அர�ேகாண� ெதா����
�ேய�ைசயாக� ேபா����� ேதா�றா�.
அ�� ெவ�� ெப�றவ� B.ப�தவ�ஸ�
நா�� எ�ற �ேய�ைச. இர�டாவதாக வ�த

கா��ர� ேவ�பாள� ேவதாசல �த�யா�.
இ�த ப�தவ�ஸ� நா��, ��ன� ராஜா�
ம��� சைப அைம�தேபா�, கா��ர���
ஆதரவ���, எ�.எ�.ராமசா� பைடயா��,
மா��கேவ� நாய�க� இவ�க�
அைம�ச�களாக ஆனேபா�, இவ� �ைண
சபாநாயக� ஆனா� எ�ப� ����ட�த�க�.
கட�� அ�சைல அ�மா� ���ப���,
த�ப�கைள� த�ர, மக� ம�மக�
ஆ�ேயா�� �ைற ெச�ற �யா�களாக
இ��தன� எ�ப��, ெப��ன���ேக
ெப�ைம ேச��தவ� இ�த அ�சைல
அ�மா� எ�ப�� ெப�ைம� பட�த�க
�ஷய�. வா�க அ�சைல அ�மா� �க�!

நாம�க� க�ஞ�
இராம��க� ��ைள

த�ழக அர�� �த� அரசைவ� க�ஞ�.
ேத�ய� ேபாரா�ட�க�� த�ைன
அ��ப���� ெகா�டவ�. மகாக�
பார�யா� பாரா�ட� ெப�றவ�. ராஜா���
மன���க�த ேதாழ�. உ�� ச��யா��ரக�
ேபாரா�ட��� வ�நைட� பாடலாக
‘க����� ர�த��� ��தெமா�� வ���’
எ�� பாடைல எ��� �க� ெப�றவ�,
இ�த� ெப�ைமக��ெக�லா� உ�யவ�
நாம�க� க�ஞ� என�ப�� ராம��க�
��ைள அவ�க�.

இவ� 1888ஆ� வ�ஷ� அ�ேடாப� மாத�
19ஆ� ேத� க����� ஈேரா�����
இைடேய அைம���ள ேமாக�� எ��
ஊ�� அ��� ெஹ� கா��ட�ளாக
இ��த ெவ�க�டராம ��ைள அ�ம�
அ�மா� த�ப��ன��� ஏ� ெப�
�ழ�ைதக���� �ற� வாரா� வ�த
மாம� ேபா� வ�� �ற�த எ�டாவ� ஆ�
�ழ�ைத ராம��க�. ராேம�வர� ெச��
ஆ� �ழ�ைத ேவ��� �ற�ததா�
ராம��க� எ�� ெபய� ைவ�க�ப�ட�.
க�ஞ�� தாயா� அ�ம� அ�மா�
இ�காச �ராண�கைள ெய�லா� ெசா��
த� மகைன வள��தா�. ெபா� ேப�வ��,
ெபா�லாதவ� எ�� ெபயெர��ப��
�டா� எ�� ���ப� ���ப� ெசா��
மகைன� சா�ேறானாக வள��தா�.
இவ� நாம�க��� இ��த ந�மா�வா�

ப���� ஆர�ப� க�� ப��றா�. ��ன�
த�ைத ேகாைவ�� மா�றலா�� ெச�றேபா�
ேகாய������ உய��ைல� க��
ப��றா�. ������ க���� ப��ைப�
ெதாட��த இவ���� தன� அ�ைத மகைள
1909இ� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.
இவ� ஆ��ய� ெதா�� உ�பட பல
ெதா��கைள� ேச��தா�� ஒ����
�ைல�க��ைல. இவ���
இய�ைக�ேலேய ஓ�ய� வைர�� ஆ�ற�
இ��த�. இவர� ஆ��யராக இ��த ஒ�
ஆ��ேலய�, எ��ய� எ�� ெபய�, அவ�
இவர� ஆ�றைல வள��க உத�னா�. இவ�
ஓ�ய�க� ந�ல �ைல ேபா�ன. அ�ப�
இவ� வைர�த ஐ�தா� ஜா�� ம�ன��
ஓ�யெமா�ைற ெட���� நட�த அவர�
����� �ழா�� ப�ச��பத�காக
1912இ� ெட����� பயணமானா�.
ஓ�ய�ைத� பா��� ம�ன� ���ப�

இவ��� ஒ� த�க� பத�க�ைத அ��த�.
ஓ�ய� த�ர இவ��� க�ைத �ைன��
ஆ�ற�� இ��த�. 1924ஆ� ஆ���
கா��ர� தைலவ� எ�.��வாச ஐய�கா�
அ���த ஒ� ேபா���� ேதசப���
பாட�கைள எ��� த�க� பத�க� ப��
ெப�றா�. அ��த� இவ� பல க�ைதகைள�
�ைன�� த��னா�. �ட����� இ�ட
�ள�காக �ள��ய இவர� க�ைத��ற�
1930இ� உ�� ச��யா��ரக���காக
எ��ய “க�����” பாட� �ல� நா�
��வ�� �ரபலமானா�. இவர�
பாட�கைள ச�� கேணச� தன� “�த��ர�
ச��” ப���ைக�� ெவ���� வ�தா�.
இவர� அ�ைத மக� ��த�மாைள மண��
ெகா�டார�லவா, அவ� 1924இ�
காலமானா�. அைத� ெதாட��� அவர�
இைளய சேகாத�ைய இர�டா� தாரமாக

மண�� ெகா�டா�. இவ�க��� ஐ��
�ழ�ைதக� �ற�தன. இவ��� 1906ஆ�
ஆ�� �தேல நா��� �த��ர�ைத�
ேவ�ைக �ற�த�. இவ� க��� தன�
சேகாத� ���� வா��� ெகா������
ேபா� கா��ர� இய�க��� ��ரமாக
ஈ�ப�டா�. 1914இ� ���� மாவ�ட
கா��ர�� ெசயலாளராக இ��தா�. க��
வ�ட� கா��ர� தைலவராக��
ப����தா�. 1921 �த� 1930 வைர
நாம�க� கா��ர�� தைலவராக இ��தா�.
க�� அமராவ� ந��கைர�� இவ� அ��க�
��ட�க� நட��னா�.
ேதவேகா�ைட ��ன அ�ணாமைல
த���ப�ைண எ�� ��தக ெவ����
��வன�ைத நட��னா�. அத� �ல�
நாம�க�லா�� ��க� �ர�ர�
ெச�ய�ப�டன. ��ன அ�ணாமைல �ற�த

ேப�சாள�. அவர� நைக��ைவ �க��
�ரபல�. ச�க�பலைக எ�� ஒ�
ப���ைகைய�� அவ� நட��னா�.
ம.ெபா.�. தைலவராக இ��த த�ழர��
கழக��� ��க�� அவ�� ஒ�வ�. இவ�
மகாக� பார�யாைர� ச�������றா�.
அவரா� பாரா�ட� ெப�����றா�.
�த��ர� ேபாரா�ட��� �த� �தலாக
1932இ� இவ��� ஓரா�� �ைற
த�டைன �ைட�த�. �த��ர� ெந���
வ�த சமய��� இவர� க�ைதக� ெப��
�க�ெப�� த�� மா�லெம���
இவ���� பாரா��� �க�� ஈ��� த�தன.
1945இ� இவைர� பாரா�� ெச�ைன��
நட�த �ழா�� காமரா�, ��.�.க.,
�.ராம����, க�� ேபா�றவ�க� கல��
ெகா�� இவைர� பாரா��னா�க�. இவ�
எ��ய “மைல�க�ள�” எ�� ெந��கைத

ேகாைவ ப�ராஜா ���ேயா�னரா�
�ைர�படமா�க� ப�ட�. எ�.�.ரம�ச��ர�
பா�ம� ந��த இ�த� பட� ந�ல
வரேவ�ைப� ெப�ற�.
இ��ய �த��ர����� �ற� 1949இ�
ஆக�� 15 �த��ர� ��நா��
அ�ேபாைதய ெச�ைன மாகாண கவ�ன�
பவநக� மகாராஜா தைலைம�� இவ���
‘அரசைவ� க�ஞ�’ எ�� பத�
வழ�க�ப�ட�. 1956 ஆ���� ��ன�
1962ஆ� ஆ���� த�ழக ச�ட ேமலைவ
உ���னராக இவ� ெசய�ப�டா�. 1971இ�
இவ��� ெட���� ‘ப�ம�ஷ�’ ���
வழ�க�ப�ட�.
இவ� எ��ய “கா�� அ�ச�” எ��
க�ைத� ெதா�� ந�ல வரேவ�ைப�
ெப�ற�. இவ� 1972ஆ� ஆ�� ஆக��
24ஆ� ேத� இர� 2 ம�யள��

மாரைட�� ஏ�ப�� உ��ழ�தா�.
பார���� �ற� ேதா��ய ஒ� ேத�ய�
க�ஞ�� ஆ�� ���� ��ட�. வா�க
நாம�க� க�ஞ� இராம��க� ��ைள
�க�

.
�ைன�த மா��ர��� �த��ர� ெபறலா�
ெசா��றா� ேத�ய� க� நாம�க�
இராம��க� ��ைள
இ�ைச ெகா�ட ��ஷேம ��சய�

�த��ர�;
��ைச ேக�க ேவ��ேமா, �ற� ெகா��க
வ�லேதா?
‘ேவ���’ எ�ற உ��ேய ��தைல��
வ����
யா����� வ�வ�? யா� ெகா����
ெப�வ�?
‘அ�ைமய�ல நா�’ எ�� ஆ�ைமேய
�த��ர�;
த�ெய��க ேவ��ேமா? ச�ைட���
வ�வேதா?
ஆைச��ட ெபா��ேல அ�ைம வா���
�����;
�ைச ��� வா�னா� �ர��னா�
�ைட�பேதா?
அ����ற த�றேபா� அ�ைமய���
ேபா�ேம
ந��ெகா�� யாைர�� ந�� ெச��
��ேமா?

ந��வா�வ ��ைலெய�ற நா�ேல
�த��ர�
க�� ெகா�� யாைர�� ���னா�
�ைட��ேமா?
க�ளம�ற ேநரேம காணலா� �த��ர�;
உ������ ஒ�ைற ேவ� ஊ�லா�
ெகா��பவ�?
�ைமேயா� உற���ட ��ைமேய
�த��ர�
வா�ைமேயா� உறவறாத வ�ைமேய
�த��ர�.
ஒ�ப�ற கா��யா� உலக� வா��
நாம�க� இராம��க� ��ைள
க�பா�� ெப�ைம ெச�ய� க�ப��ைல
க�பைன��� ��ைலய�த� கா�தாச�
ெச�நா�� ���தைன�� �யாகராஜ��ைல
ேத�ய பார��� �ற�� இ�ைல
����� அ����ேகா� ��ைம த��
���ய�� க��ய�� �க�� ேச��த

உவமான� ேவெறவ�� உைர�க
ெவா�ணா
உ�தமரா� கா��தைன உவ�� ேபச.
ெசா��வ� எ�லா���� �லபமா��
ெசா�னப� நட�பவ�க� �க�� ெசா�ப�
எ�ைல��� ��கைள எ��வா�க�
எ��ய� �ற��ேக தம�ெக� ெற�ணா�
ெதா��ல�� நாம��த தைலவ� த���
ெசா�ன�ேபா� ெசய� �ய�றா� இவைர�
ேபால
இ�ைலெய�� ேமாகனதா� கர�ச�� கா��
இ��ய�தா� உல���ேக ஈ�த ெச�வ�.
ெகாைலகள� ெபா��� வ�சமா�
ெகா�ைமகேள ��ைதகளா� வள����
ெகா��
தைல�ற�த �ற�ெய�� ம�த வ��க�
ச�ைட��� ம�வதைன� த��க ேவ��
உல���ள ம�தெர�லா� கல�� வாழ
ஒ�வரா�� தவ���ய உவ�த கா��

�ைலம��க ��யாத ெச�வம�ேறா
ேவெற�ன நா����� ெப�ைம ேவ���?
��த��ரா� ெப���றைவ� ப����
ேபா��
ேபா�மர �ழ�ஞான� �ைன��� ேபா��
க��த��ரா� ஏ���னா� ��ைவத���
க��ேபா� உ��ெகா��த கைதைய�
ேக���
ச���வா�� ெகா�லவ�ேதா� தைம��
கா�த
தைய���த ந�க��ேப� சா��� ேபா��
உ�தமைர� ‘க�ேடாமா’ எ��� ஏ�க�
ஒ�ெவா� நா� நம�ெக�லா�
உ��ப��ேட!
����� ஒ��ற��� ��த ேவ���
ேகாட� ஒ� �ற�ைத� �ள�க ேவ���
ர�த� வர� த�ய�யா� ரண��டா��
நா��ற�� பல� உைத�� ந�ய���ட
அ�தைன�� நா�ெபா��� அ��ைச கா��

அைனவைர�� அைத�ேபால நட�க�
ெசா��
ஒ���க� மல���ட��� ����ேனா��
உ���ற�தா� அ�ேவ எ� உய��த ஆைச.
எ��ைர��� கா��ைய நா� எ���
பா��தா�
எ��ெப�லா� ெந��ெந�கா�
இள�ம�ேறா?
���ைர��� ச���ர�க� கைதக� த���
�ைன�பத��� இ�ெசா�ைல �க�வ
��ேடா?
க������ தா�ேபால உ��க�காக�
கைர����� கா��ைய நா� ேந��
க�ேடா�
இ��ல�� �ய���க� �ற�த மா��க�
எ���ைர�க� ெகா��� ைவ�ேதா� இ���
ேக�க.
க�ராஜ� க�பைன��� எ�டா� �ர�
கடெல�றா� �ைறவா�� க�ைண

ெவ�ள�
��ராஜ� தைலவண��� ��த வா��ைக
ெபா�ைமெய�� ெப�ைம��� ேபா���
ெத�வ�
தவராஜ ேயா�ய�க� ேத�� சா��
தள�வா�� எ�ப�� ஒ�பதா���
�வராஜ வா�ப���� இ�லா ஊ�க�
ஒ�ப�ய கா��யரா� உலக� வா�க.
��டாைம� ேபைய நா�ைட���
ஓ��ேவா�
நாம�க� இராம��க� ��ைள
ெதா�� ேநா�க� ெம�த�� ெதாட���
��ட ேபைர��
ெதா�� ��� ெசா�தமா�க� த�ம ெம��
ெசா��வா�
��தெம�� ஜா�யா� ெதாட�படா�
எ����
ெதா�� ேநாைய� கா���� ெகா�ய ெர��
ெசா�வேதா?

நா� �ர�� �ைனைய ந�� ��த
���ேறா�
நரக� உ��� ப���� ந�ைம� ��ட
ஒ��ேவா�
ஆ�� ஆ� அ��ைட ஆ�ம ஞான
ம�தைன
அ��ேல வர� ெபாறாைம அ��ேல
ெபா���ேமா?
ெச�மர�க� ெகா�க�� �வெர�ற
உ�ைமைய
ெஜகம��� ெகா�ள ��� ெச�த ��த
நாடடா!
��வ��த உ�ைம ஞான� ��� ��ற
நா��ேல
�ட�� ���� ��த �ைற�லா
வழ�கேம�?
உ������ ��ைவ�� ஈச���
உைற�ளா�
உண���ற உ�ைம ஞான� உல���

�ைர�த நா�
உய���ற �வ���� ந�ேமாெடா�த
ம�தைன
ஒ��� ேபாக� ெசா����ற ெதா���
ெகா�ள லா�ேமா?
அமலனா� அ������ எ��மான
கட�ைள
ஆலய��� ெத�வெம�� அ�����
எ��ேவா�
�மலனான கட�� ச�� ம�த� ���
�ல�னா�
ேவ� �வ� யா�� அ�த �மலென�ப
ெத�ப�?
ஞாயம�ல ஞாயம�ல ஞாயம�ல
ெகா�ச��
நா���ற ேப�கைள நா�ைட� த��ப�
பா�ம�த ஆ��ேல ப��ெவ�ப� ஆ���
பறைவேயா� ��க��த� பா�லா�
த���றா�?

����� �மர� எ��
�மாரசா�

ெகா�கா�த �மர� வரலா��� ���க�ைத�
ப�����:������ ேபா�சா�� தா��த�� மரண
அ� வா�� உ����� ேபாரா�யேபா��,
ைக�� ������த ெகா�ைய� �ேழ
�ழாம�, ‘பாரதமாதா� ேஜ’, ‘மகா�மா
கா���� ேஜ’ எ�� �ழ�� உ����ட
அ�த� �யா�ைய� ேபால எ�தைனேயா
�ர�க�� ர�த�, சைத, எ��� இவ�ைற
�ைலயாக� ெகா���� ெப�ற�தா�

இ��ய� ��நா��� �த��ர� எ�பைத
இ�ைறய இைளஞ�க� அ��� ெகா�ள
ேவ���ேற�.
����� �மர� ப�� நாம�க�லா� பா�ய�:
(த�ழ� இதய�)
மன�வ�� உ�� ெகா��த
மான��ள �ர�க�
ம��லாத ��ப���
ந��ைவ�த ெகா���
தன�ழ�� கன�ழ��
தா��� ேபாக ேந���
தா�� மான� ஆன இ�த
ெகா�ைய எ��� தா��ேவா�.
“ெகா�கா�த �மர�” எ�� ப����ட
பாட�க�� எ�லா� எ�த�ெப�� �����
�மர�� இய�ெபய� �மாரசா�. இவர�
ெசா�த ஊ� ஈேரா�ைட அ��த

ெச��மைல. த� ெந��� ெநசவா�
���ப� �மாரசா���ைடய�.
ெச��மைல ைக�த�� �� உ�ப�����
ெபய� ெப�ற�. இ�� நா�����
�த�யா� க��பா� அ�மா�
த�ப�ய��� ��றாவ� மகனாக�
�ற�தவ� �மாரசா�. இவ� �ற�த� 1904
அ�ேடாப� மாத�. த��� �� ெந���
�ைழ��� �க�� ஏ�ைமயான ���ப�
�மாரசா���ைடய�.
ெச��மைல�� தன� ஆர�பகால
க��ைய ஐ�தா� வ��� வைர ப��தா�.
ேமேல ப��க வச� இ�ைமயா�
ப���பாைளய��� இ��த தா�மாம�
������ ெச�றா�. அ��� இவர� �ல�
ெதா�லான ைக�த� ெநச�� ெதா�ைல
ேம�ெகா�டா�. ஈேரா� ெச�� அ�� ��
வா��� ெகா�� வ�� �� ெந��

���� ஈேரா� ெச�� ��� �ைழ��
நட��னா�. அ�ேபாெத�லா� ேபா��
வர���� ேபா�ய வச�கேளா அ�ல�
ேப��� வச�கேளா இ�லாத �ைல��
இவ� மா�� வ��க�ேலா அ�ல�
�ைமைய� தைல�� �ம�� கா�
நைடயாகேவா ெச�� வ�தா�. இ�ப� ஓ�
ஐ�� ஆ��க� இவ� ஓ��னா�. இ�த�
ெதா��� ேபா�ய வ�மான�
இ�லாைமயா��, அைல�ச� ஒ���
ெகா�ளாததா��, இவ�க� ���ப�
�������� �� ெபய��த�. அ�� இவ�
தன��� பழ�கமான த�ய����
ெதா�ைல� ெச�யாம�, ெச��ய�ப
�த�யா� ம��� ஈ��� ர�கசா��
க��ட� ஆ�ேயா� நட��ய தர�
ம���� கண�� எ��� ேவைல��
ேச��தா�. ப�� எைடேபா�� வா��வ�
ெகா��ப� எ�ப�� �க�� ேந�ைமயாக

நட�� ெகா�பவ�கைள�தா� �தலா�க�
�ய��பா�க�, அ�ப��ப�ட
ேந�ைமயாளராக இ��த �மாரசா��� அ�த
ேவைலைய அவ�க� அ�����தா�க�.
ப�� ம�� ேவைல ���த��, ெபா�
ேவைலக��� ஈ�ப�� நா��� ேசைவ��
த�ைன அ��ப���� ெகா�டா�
�மாரசா�. அ�ேபா� ������ இய��
வ�த ேதசப�� வா�ப� ச�க��� இவ�
உ���னரானா�. இவ� கட�� ந���ைக
உ�ளவ�, எனேவ பஜைன� பாட�க�,
நாடக� ேபா�த�, ��ட� ேபா��� ேப�த�
எ�� நடவ��ைகக�� ஈ�படலானா�.
இவர� ப�ெதா�பதாவ� வய��
இவ���� ��மண� நட�த�. அ�ேபா�
ப�னா�ேக வயதான ராமா� இவர�
மைன�யானா�. ஆறா�� கால� இவர�
��மண வா�� இ�ேத நட��� மக�ேப�
இ�ைல. மகா�மா கா�� ஐ�� �ைற

������� வ�����றா�. கத� இய�க�
இ��தா� �ற�பாக நட�� வ�த�.
�மாரசா��� கத� இய�க��� கல��
தைல�� கத�� ��லா�, கத� உைட எ��
அ�த நா� கா��ர ெதா�ட�க��
உ�ைம� ேதா�ற��� �ள��னா�.
1932இ� கா��ர� இய�க� தைட
ெச�ய�ப�ட�. கா��ய�க� ைக�
ெச�ய�ப����தா�. ெபா����ட�க�,
ஊ�வல�க� தைட ெச�ய�ப����தன.
ச�ட ம��� இய�க� அதைன� சா��த
ம�ய� ேபா�றைவக� க�ைமயான
அட���ைற�� ஆளா�ன. பா�கா���
ச�ட� எ�ற ெபய�� அட���ைற தைல
���தா�ய�. ஆ��ேலய அர�
அட���ைறைய ஏ��ட��, அதைன
எ���� ம�க�� ேபாரா�ட�� ேம��
ேம�� வ�வைட�த�. எ�லா இட�கைள�

ேபாலேவ ������� கா��ர� க���
கைல�க�ப�ட�, கா��ர� க����
அ�வலக� ��� ��ட�ப�ட�. இ�த
தைடகைளெய�லா� �� ������
10-1-1932இ� ஓ� ஊ�வல� நட�த
��வா�ய�. ேதசப�� வா�ப� ச�க��ன�
���ைல�� இ��� ஏ�பா�கைள�
ெச�தன�. அ�த ஊ�வல���� அ���
ெச�வ�த�� �க�
�ரபலமா���தவ�மான ஈ�வர க��ட�
தைலைம ஏ�ப� என ��வா�ய�.
ஊ�வல���� �த� நா� ம�க�ட�
ஷ �, அவ� மைன�
ெச�வா���ள �.�.ஆ
ஷ
ப�மாவ� ஆ � ஆ�ேயா� ைக�
ெச�ய�ப�டன�. தைலைம வ��பதாக
��மா��க�ப����த ஈ�வர க��ட�
வர��ைல. எனேவ �க�ெப�ற �யா�
�.எ�.��தர� எ�பா� அவைர� ேத� அவ�
�� ெச�றா�, ��ன� அவர�

ப�சாைல��� ெச�றா�. அ�� க��ட�
இ��பைத� பா��தா�. ஊ�வல���� வர
அவ� ம��� ��டா�. இ�த� ���ைல��
�யா� �.எ�.��தர� அவ�கேள
ஊ�வல���� தைலைம தா��னா�. அவர�
தைலைம�� �மாரசா�, இராம� நாய�,
��வநாத ஐய�, நா����� க��ட�,
��பராய�, நா����� ெச��யா�,
ெபா�கா� �த�யா�, அ������ எ��
மாணவ�, நாராயண� ஆ�ேயா�
ஊ�வல��� கல�� ெகா�ள
ேத��ெத��க�ப�டன�. ஊ�வல� �����
��க�� ேதசப�த �ழ�க�கேளா� ெச��
ெகா����த�. �ர�க� இர�� இர��
ேபராக அ�வ���� ெச�றன�. சாைல��
�����த ம�க� எ�ன நட��ேமா இ�த
�ர�கைள ேபா�� அர�க�க�
எ�ப�ெய�லா� தா��வா�கேளா எ��
அ��யப� பா���� ெகா����தன�.

ஊ�வல� ெம�ல ெம�ல நக��� ேபா��
�ைலய�ைத ெந���ய�. அ�ேபா�
ேபா�� �ைலய������ இ� உய�
அ�கா�க� உ�பட �மா� ��ப� நா�ப�
ேபா��கார�க� ைகக�� த��ட�
ஊ�வல��� வ�தவ�க� �� பா��தன�.
ஊ�வல��� வ�த ெதா�ட�கைள� ேபால
பல மட�� அ�கமான ேபா�சா� அ�த ��
ஊ�வல��� வ�தவ�கைள� க� ம�
ெத�யாம� அ���� �ைட�தன�. அவ�க�
ைகக� ேசா��� ஓ�� வைர அ��தன�.
ம�ைடக� உைட�தன. ைக கா�க�
���தன. ெதா�ட�க� ர�த ெவ�ள���
�ட�� உ�� ���� �ைல���, மகா�மா
கா���� ேஜ, பாரத மாதா�� ேஜ எ��
�ழ�க���� ெகா����தன�.
�மாரசா��� தைல�� ���த அ�யா�
ம�ைட �ள�த�. ர�த� ���� எ���
ெகா��ய�. அவ� ைக�� ������த

ெகா��க�� ம��� ���த ��
தளரேவ��ைல. வா� ேஜ ேகாஷ�
ேபா�டப� இ��த�. �மாரசா� எ�� அ�த
�ர��யா� உட� ச��� தைர��
���தேபா�� அவ� ைக�� ������த
ெகா��க��� ெகா��� ம��� �ேழ
�ழேவ��ைல.
�ைன� இழ�� தைர�� ���� �ட�த
�மாரசா�ைய� த� ��� கா�களா�
ேபா�சா� உைத�தன�. �ல� அவ� உட�
�� ஏ� ���தன�. அவ� ைக ெக��யாக�
������த ெகா�� க�ைப ஒ�
ேபா��கார� �ரம��ட� ���� இ���
�� தைர�� எ��தா�. �மாரசா���,
ராம� நாய�� ர�த�� �ண�மாக
தைரேயா� தைரயாக ���� �ட�தன�.
ம�ைட�� அ�ப�ட �.எ�.��தர����
கா��க� ம��� க����� ெத��தனேவ

த�ர கா�� எ�த ஒ��� ேக�க��ைல.
ேபா�சா� அ��த அ��� அவர� ேக���
ச�� ��ைமயாக� ேபா���ட�
ெத��த�. அவர� உட�� ைக, கா�க�,
இ���, �லா ஆ�ய�ட�க�� ெமா�த�
ப�னா�� எ��� ���க� ஏ�ப�டன.
இ�த �க����� �ைளவாக �யா�
�.எ�.��தர� த� வா�நா� ��வ��
உட� ஊன��றவராக, ெச�டராக இ��க
ேந��த ெகா�ைம�� நட�த�.
அ�ப�� ���த �லைர ம���வ மைன��
எ���� ெச�றன�. ம�றவ�கைள அவ�கள�
உ�றா� உற�ன� எ���� ெச�� ��டன�.
இ�வள� அ�ப�ட கா��ய� ெதா�ட�க�
ேபா�� �� க� எ��� தா��யதாக��,
�ழ�ப� �ைள��ததாக��, அதனா�
ேபா�� த�ய� நட��யதாக�� வழ��
ப�வா�ய�. ��தர�, �மாரசா�, ராம�

நாய� ஆ�ேயா� உட�கைள� ���
சாமா�கைள ��வ� ேபால ஒ� வ����
��னா�க�. மரண அ�ப�ட �மாரசா���
ம�ைட உைட�� ஏேதாெவா��
�ைள��� ெச�� ��ட�. �ைன�
இ�ைல. ர�த� ���� வ�யாக இ�ைல.
��� ேநர� ����� ெகா����த
�மாரசா��� உ�� 11-1-1932 அ�� இர�
த� ��ைச �������� ���� ெச�ற�.
அ�த �ர� ��மக�� உட� ஒ� ��யா�
க�ட�ப�� ���லா� ��க�ப�ட ஒ�
���� �ட�த�ப�� ���� ெச��
அட�க� ெச�ய�ப�ட�. அ�த இட� எ�?
ேபா�சா� ெச�த ரக�ய சவ அட�க��னா�,
அ� எ�த இட� எ�� ெத��� ெகா�ள
��யாம� ேபான�. ஒ� �ர ேதசப�த
இைளஞ�� உட�, அவ� �ற�த நா���
யா���� ெத�யாம� ரக�யமாக அட�க�
ெச�ய�ப�டேத த�ர, அவ� �ைள�த

�ர� ேபா�� �வர�ைத யாரா�� மைற�க
��யா�. ��ய�� இ�ைல. வா�க
����� �மர�� �க�!

�ல��� ெச�வ�
ம.ெபா.�வஞான
�ராம�யா�

ம.ெபா.�. இ�த ��ெற�����
அ��வமான கா�த ச�� உ��. �மா�
ஐ�ப� அ�ப� ஆ��க��� ���,
த��நா� அர�ய��� ச�, இல��ய
உல��� ச� இ�த ��ெற��� ம�த�
ெச�த சாதைனக� அபாரமானைவ. இவ�ட�
எ�ன கா�த ச��யா இ��த�? அ�ைறய
த�� உண���ள இைளஞ�கைள இவ�
அ�ப� கவ������ ைவ��� ெகா�டா�.
அவ� ேமைட� ேப�ைச, அ�ப�ேய ப��
ெச�� அ���டா�, ஒ� ����ட
இல�கண� �ைழ���, ெசா�ெறாட�
அழகாக அைம��, வா����� ப��க
ேவ��ெம�ற ஆ�வ�ைத� ���வதாக
அைம������. ேதா�ற��� ம��ெம�ன?
அ�த ஆ��� ஊ���� க�ய க�க�.
அ��வமான �ைச. ப�யவார�ப�ட தைல,
ெவ�ைள ெவேளெர�ற �ய கதராைட,
���ைக�ச�ைட, ேதா�� ம����

ேபாட�ப�ட கத� ���. ேமைட�� அவ�
���� ேதாரைணேய ஒ� மா�ர��
ேதா�ற� ேபால�தா� இ����. ஆனா� …
அ�த ம�த� �ைறவாச� ெகா��த ெகா�ய
வ������ணா� அவ��ப�டவ�. �டான
அ�ல� காரமான எைத�� சா��ட
��யாதவ�. த�� ம��� �����
சா���� அ�ப�டமான ேத�ய வா�. ஆ�!
அ�த த��ன� தைலவ�தா� ம.ெபா.�.

இ� எ�ன? யா���� இ�லாத த� நப�
வ�ணைன எ�� �ைன�கலா�. இவ� ேவ�
யாைர� ேபால�� இ�லாம� பல
ேகாண�க��� ��ைம பைட�தவ�. இவ�
ெச�வ�தர�ல! �க �க ஏைழ. வடத��
நா��� க��ற��� ெதா�� ����
�ராம� �ல��� �ற�தவ�. அ��பைட�
ப��� க�� எ�றா� இவ� ப��த�

��றா� வ��� ம��ேம. ஆனா�,
இ�ைறய �ைல�� பல �ைனவ�
ப�ட�கைள� ெபற���ய த�� ெப�ற
க��யாள�. த�� இவர� ���. த��நா�
இவர� உ�� உைற�� ��தமான இட�.
�த��த�� “உ�� த���� உட�
ம����”
எ���, “ம���� ��டா��
மா�ல��� �யா��” எ���,
“தைலெகா��ேத�� தைலநகைர�
கா�ேபா�” எ��� �ர� ெகா���
ெச�ைனைய த��நா����� த�கைவ���
ெகா�ள�� பா�ப�டவ�. வடேவ�கட��
ெத��ம��� இைட��ட த�ழக�ைத�
����� ெகா��க மா�ேடா� எ��,
மா�ல�க� ����� ெகா��க�ப�டேபா�
வடேவ�கட�ைத ��ேபா� எ�� ேபா��ட
�ர� தளப�. ���ப� ம��ம�ல,
���த��� ஆ��ர����� ேபா���ட�.
உடேன வட எ�ைல� ேபாரா�ட�

ெதாட��யத� பல� இ��
���த�யாவ� நம�� ��சமான�. ெத�
�ம� ���தா���
சம�தான�����ப�டதாக இ��த�.
ெத�ெக�ைல ��க ேநசம�
ேபா�ேறா�க�ட� இைண�� ேபாரா�னா�,
இ�� �ம� த��நா��� ெத�ெக�ைலயாக
இ���ற�. ேத��ள� ��ேம�
த�ழக����� ெசா�த� எ�� ேபாரா�னா�,
“�ளமாவ� ேமடாவ�” எ��
உட��ற�ேதாேர ேக� ெச�தத� பல�
இவர� ேபாரா�ட� ேதா�� க�ட�.
த��ல��ய��� �ல�ப�கார� எ��
கா��ய�ைத� ப�� ெதா��க�� எ�லா�
�ர�சார� ெச�த பல� இ�� அ�த
கா��ய� த�ழ� நா�ெல�லா� மண�
���ற�. க�பைன� �ல� ��ைம�
ப�����, க�பராமாயண�ைத எ����
வ�த ேநர���, இவ� க�ப��

ெப�ைமைய உலக�ய� ெச��, தன�
‘த�ழர��கழக’ மா�ல மாநா���
ேபாெத�லா� �த� நா� மாநா� இல��ய
மாநா� எ�� ெபய���, இல��ய�கைள
பரவ� ெச�த ெப�ைம இவ��� உ��.
இ�ப�� பல ெப�ைமக�, பல
�த�ைமயான ெசய�பா�க�
ெசா���ெகா�ேட ேபாகலா�. க��ைர
������. அ�த� ெப�மகனா� த�ழக
வரலா��� அ�யாத இட�ைத� ���த
�ட� ேபா�ெட��த �யாக ��ஷ�. அவ�
வரலா�ைற� ��� பா��ேபாமா?

வளைமயான ���ப��� �ற��, வா����
வச��� �ர�ப�ெப�றத� பயனாக� பல
ெப��தைலகேளா� பழ�க� ைவ���
தைலவனானவ�க� பல�. க���� �ற��
ப�ட� ெப��, �க� பர���றத�
பயனாக� ெபா� வா��ைக���
தைல��� ��ேன�யவ�க� பல�.
ெப��தைலக�� உத�யா� ைக���
�ட�ப�� �ரபலமானவ� �ல�. இ�ப�
எ��� இ�லாம�, �க�க ஏைழ�
���ப��� �ற��, வ�ைம ஒ�ைறேய
ெசா�தாக� ெகா�ட ஒ�வ�, ஆர�ப�
க��ைய��ட ���க��யாத �ழ��,
தா� �ற�த ���ன�� �ல�ெதா�லான
க��ற��� ப���
ஈ�ப����தவ�க�� எ���ைப� தன� க�
எ����னா� ஏ�ப���� ெகா��
��டா�ய ஒ� ெதா�லா��� வரலா�
இ�.

இவ� ெச�த ெதா��க� பல. அ�ெல�லா�
இவ� ���ைர ப��தா�. �� எ�ப��
ப��தா�. இவ� ஏ���ெகா�ட
அ���ேகா���� ெதா���தா� அவ���
இ�த பல� ���ய�. இ�ேபா� ேபால
அ�லாம� அ�ைறய �ன� அ�ச��பத��
�ஷய�ைத ஒ�ெவா� எ��தாக அ��
ேகா����தா� ெச�� வ�தா�க�. அ�த
ப� இவ���. அ�� �ஷய� அ��� ஏற
ஏற இவ� மன��� த�� ப��ப�யாக
அர�ேகற� ெதாட��ய�. �த�� இவைர
‘�ராம�’ எ��� ‘�ராம�யா�”
எ���தா� அைழ�தன�. அ�வள� ஏ�?
ராஜா� கைட� வைர இவைர ‘�ராம�’
எ��தா� அைழ�� வ�தா�. இவ� அவைர
ராமராக��, த�ைன அ�மனாக��
வ���� எ���� ேப��� வ�த
உ�ைமயான ராஜா� ெதா�ட� இவ�.
இவர� ப� �ற�க� �ற�க

�ல�ப�கார�ைத இவ� �ரபலமா�க
“�ல��� ெச�வ�” எ�ற அைடெமா� இவ�
ெபய��� �� ேச��� ெகா�ட�.
வா��ைக�� எ�� ��ச� ேபா�� �க
உய��த இட�ைத� ���தவ�
�ல���ெச�வ�.

V.O.Chidambaram Pillai

ெச�ைன�� ேதனா�ேப�ைட� ப����
வா��த ெபா���சா� �ராம�யா�தா�
இவர� த�ைத. தாயா� �வகா� அ�ைமயா�.
இவ�தா� ம.ெபா.�ைய உ�வா��யவ�.
இவ� ெசா�ன �ராண� கைதக�, ���
கைதக�, பாட�க� இைவதா� இவைர ஓ�
ச��ய ��ஷராக உ�வாக� காரணமாக
இ��தன. இவ���� ெப�ேறா� இ�ட
ெபய� ஞான��ரகாச�. ��நா��
ஞான��ரகாசமாக �ள��வா� எ��
எ�ப��தா� அவ�க���� ெத��தேதா?
ெப�ேறா�ட� இவ��� அ�தமான ப��,
அ��� தாயா� எ�றா� அவ����
கட�ளாகேவ �ைன��. இவ��
ப��க�தா� ப����� ெச�றா�. ஆனா�
உட� �ற�த வ�ைம, இவரா� ��தக�
வா�க��ட ��யாம� ��றா�
வ������� �ர�த�ப�டா�. ஆனா��
அ�ைன ெகா��த க��, அவர�

ஆ����� பய�ப�ட�.
��னேமேய ெசா�னப� இவ� பல
ெதா��கைள வ���� �ைழ���காக�
ெச�தா�. ெநச��ெதா�� ெச�தா�.
அ���ேகா��� ப��ைன� ெச�தா�. இவ�
கா���, ராஜா� இவ�கைள� ��ப��
ம��ல��� ெகா�ைக�� �க �டமாக
இ��த காரண�தா� இவர� உற�ன�,
ஜா��ன� �ட இவைர ெவ��� ஒ����
அள���� ேபா���டா�க�. இவைர
ஜா���ர�ட��ட ெச�� ��டன�.
இ�வள� க�ட தைச��� இவ� நா�ைட
�ைன�தா�, ���பழ�க��னா� அ���
ேபா��ெகா������ ஏைழ
எ�யவ�கைள �ைன�தா�, ந�ைம அட��
ஆ��ெகா������ ெவ�ைள
பர��ய�கைள எ�ப� �ர��வ� எ��
எ�ண��டா�.

ப�ைன�� ஆ��க� வ���வ�த
இவ�கள� ஓைல���ைச ஒ�நா�
��ப���ெகா�ட�. இவர� ஆ��த இைற
ந���ைக இவைர� கா�பா��ய�. 1928இ�
இவ���� ��மண� ஆ���. �க�
�ைற�த நா�க�ேலேய அ�த இள�
மைன� ����� இைரயா� ��டா�. இ�
ேதச ேசைவதா� நம�� எ�� ம�ப�
��மண� ெச�� ெகா�ளாமேலேய நா���
ப��� த�ைன ��ைமயாக ஈ�ப����
ெகா�டா�. எ�றா�� ெப�ேறா��
��ற�தா�� ��வா�களா? 1937இ� தன�
31ஆ� வய�� தன� மாம� மகளான 17
வய� ராேஜ�வ�ைய� ��மண� ெச��
ெகா�டா�.

Rajaji

அ�ைறய �ரபலமான ேதசப�த��,
த��நா��� ெப��தைலவ�க��
ஒ�வ��, “த��நா�” எ��
�ன�ப���ைகைய நட�� வ�தவ�மான
டா�ட� வரதராஜு� நா���ட� இவ�
அ���ேகா��� ப��� ேச��தா�. அ��
ஒ� ெதா�லாள� �ர��ைன. அ� ���த��
ெதா�லாள�க� அைனவ�� ேவைல��
ேச���� ெகா�ள�ப�டன�. ேபாரா�ய
ம.ெபா.�. ம��� ெவ�ேய�ற�ப�டா�.
�� �ைளயா�ய�. ம�ப��� ேவைல
ேத� அைல�� �ைலைம. அ�ேபா�
அவர� உற�ன� இவைர� த�
க���கைட�� கண�� எ�த அ�க
ச�பள� �.45 ெகா���� ����டா�.
இவ��� க���கைட��� ேபாக
இ�ட��ைல. ம�ப� அ���ேகா���
ப��� �.18 ச�பள��� ேவைல���
ேச��தா�.

இவ��� ெசா�� ப�� எ��� �ைடயா�.
மைன��� வ��� வ�த ஒ� ����
இவ� வா��தா�. இவர� ெபா� வா��ைக
��தைல� ேபா�� ெசலவ��த�.
இ�பதா�� கா��ர� உற�� இவ�
ஆ��ைற �ைற ெச�றா�. �த� வ���
ைக�யாக அ�ல. ��றா� தர
���ன�க�ட� வா�� ‘�’ வ���
ைக�யாக. கைட� கால��� இவர� �க�,
அ�த�� இைவ உய��த கால���தா�
இவ��� ‘ஏ’ வ��� ���ய�.

இவ� ைகதா� அமராவ� �ைற�� இ��த
கால��� உட� நல� ���, உ�����
ேபாரா�� �ைலைம�� வ�� ��டா�.
�ைற�� இவ�ட� இ��த பல

தைலவ�க�� இவ��� ைவ��ய� ெச�ய
ஏ�பா�கைள� ெச�தன�. �.�.��
அவ�க� இவ�ட� �ைற�� இ��தா�.
அவ�தா� இவைர அ��� ம���வ
மைன��� ெகா�� ெச�� ���ைச அ��க
உத�னா�. �ைற�� இவ�
நைட��ணமாக�தா� இ��தா�. மகாக�
பார�ைய� ேபால இவ�� தன�
��ப��ெயா�பதா� வய�� ��ட�த�ட
உ�ைர ������ �ைலைம�� வ��
��டா�. இவைர ேம�� அ�ேக
ைவ����தா� இற�� ேபானா��
ேபா���வா� எ�� இவைர ேவ��
�ைற�� மா��ன�. இவ� பேரா�� ��
ெச�றேபா� இவைர யா���ேம
அைடயாள� ெத�ய��ைல. அ�த
அள��� இவ� உட� ெம���, �க���
�ைச ம���தா� இ��த�. 1942 ஆக��
13� ேத� இவ� �ைற ெச���ேபா� இவர�

எைட 119 ப���. ேவ�� �ைற�� 1944
ஜனவ��� இவர� எைட 88 ப���.
அ����� இவ� ���� த�ைச �ற��
�ைற��� ெகா�� ெச�ல�ப�டா�. இ��
இவ� ��ட�த�ட இற��� த�வா���
வ�� ��டா�. அதனா� இவைர
உடன�யாக ��தைல ெச�� ெச�ைன��
ர�� ஏ����டன�. த�ைச �ைற�����
���� வ�யாக த�சா�� ர��
�ைலய���� இர� 10-30��� �ள���
ராேம�வர� ேபா�ெம��� ஏ���ட
இ�வ� இவைர ஒ� ��ெர�ச�� ேபா���
����ெகா�� ேபா�� ேபா� அைர
�ைன����த இவ��� யாேரா சாைல��
ேபானவ� ெசா�ன� கா�� ���ததா�.
“ஐேயா பாவ�! ஏேதா ஒ� அனாைத �ண�
ேபா����ற�” எ��. எ�ன ெகா�ைம?
ம�நா� ெச�ைன எ����� இவைர

அைழ��� ெச�றன�. இவர� �ைற
வா��ைக, ப�ட ��ப�க�, இவர� உட�
�ைல இவ�ைற� ெசா��� ெகா����தா�
��ேவ இ��கா�. அ��தைத� பா��ேபா�.
இவ� வடெச�ைன ம��ல��� �ர�சார�
��, ஹ�ஜன ேசைவ, கத� ��பைன
இ�ப�ெய�லா� ப� ெச�����றா�.
வடெச�ைன கா��ர� க�����
ெசயலாளராக இ������றா�. பல
ஆ��க� �ைற வாச�, பல�ைற �ைற�
�ரேவச�, உட��ைல� ேகாளா�, இ�ப�
மா�மா� ��ப� ��ப� எ�� அ�ப��த
ம.ெபா��� �த��ர� �ைட�த �றகாவ�
ந�ல கால� �ற�ததா எ�றா�, அ���
இ�ைல. அ�வைர அவ��� அதாவ�
�த��ர� வைர ஆ��ேலய
ஏகா�ப��ய�தா� எ��. �த��ர�����
�ற� ஏராளமான எ��க�, உ� க�����,
எ�� க�����. எ�லா� அவ� �ற�த

ேநர�.

�த��ர����� �ற� ெச�ைன
மாகாண�ைத� ���� �ஷா� ஆ��ரா
ேவ��ெம�� உ�ணா�ரத����
உ�ைர��டா� ெபா�� �ரா�� எ�பவ�.
உடேன கலவர�. ேந� மா�ல�கைள�
���க ஒ� �� அைம�தா�. அத�
�பா���ப� த��நா� த�யாக��,
ஆ��ர� த�யாக�� ���க�ப�ட�.

அ�ேபாைதய ���� மாவ�ட� ��வ��
ஆ��ர����� ேபா���. அ�த
மாவ�ட���தா� �க���க
ே���ர�களான ���ப�, ���த�
�த�யன இ��தன.
Kavi Ka.Mu.Sheriff
இவ� ���ப�ைய ��க ேபாரா�ட�
ெதாட��னா�. கா��ர� க���� இ���
ெகா�� இ�ேபா�ற க�� �ேராத
நடவ��ைகக�� ஈ�பட��டா� எ�ப�
த��நா� கா��ர�� ெகா�ைக. எ�ன
ெச�வ�. கா��ரைச ��� ெவ�ேய�னா�.
அவ� அத�� ��ேப கலா�சார கழகமாக
ஆர������த “த�ழர�� கழக�ைத”
எ�ைல� ேபாரா�ட�� ஈ�ப����தா��
ேபா�� ஈ�ப�டா�. எ�த கா��ர��காக�
த� வா�நா� ��வ�� �யாக�
ெச�தாேரா அ�த� க�� இவைர ���

ெவ��� எ��� ��ட�. ேபா� �ண�
இவ��� உட� �ற�ததா��ேற. ��வாரா.
இவ�� �� ���ட� ேபாரா�ட���
இற��னா�. ���ப� �ைட�கா��டா��
���த� த��நா����� �ைட�த�.
அ�� இவ��� ேக.�நாயக� எ�� ஒ�
தளப��� �ைட�தா�. இவ� ���த���
வழ�க�ஞராக இ��தவ�. ��னா��
த��நா� ச�டம�ற��� ��க� ேபால
��� வா��டவ�.
ம.ெபா.���� �ைணயாக அ��
கா��ர����� ��ன அ�ணாமைல,
�.உமாப�, க� கா.�.ெஷ��,
�.மா.பால���ரம�ய�,
�.சா.���ண����, ேவ�� ேகாைட��
���சா� ேபா�றவ�க� த�ழர��
கழக���� வ�தன�. ��ேப ��யப�
ெத�ெக�ைல ேபாரா�ட���� ஈ�ப�டா�.

ேத��ள� ��ேம� ப��கைள�
த�ழக��� ேச��க ேவ��ெம��
ேபாரா�னா�. த��நா� கா��ர� தைலவ�
ேகரள �தலைம�ச�, ேகரள கா��ர�
இவ�ேறா� ேப�ய ��, �ளமாவ�,
ேமடாவ� எ�� ேபச, அ�த� ேபாரா�ட�
ேதா���� ���த�. இவ� எ�த
இய�க���காக� த� வா�நா� ��வ��
ேபாரா�னாேரா, அ�� இவ��� எ�த
ெப�ைம�� �ைட�க��ைல. ஆனா�
இவ� ‘�ரா�ட இய�க எ���� மாநா�”
எ�� அ��க� நட��னா�. அ�த �ரா�ட
இய�க�ைத� ேச��த எ�.�.ஆ�. கால���
இவ��� ேமலைவ� தைலவ� பத�
ெகா��க�ப�ட�. இவைர அ�ேபா�
எ�ேலா�� ேக� ெச�தன�. எ����
கால��� ���� ��டா� ஆதாய� ேத�
எ��. ேபா��வா� ேபா�ற��, ���வா�
��ற�� ேபாக��� இைறவ��ேக எ��

இவ� ஒ� க�ம �ரராக வா��தா�.

Kamaraj
�த��ர�ன ெபா��ழாைவ �����
த��நா��� �த��ர� ேபா�� �ற��ட�
வ��த �ல இட�க����ெத�லா� ��த
ம� எ��� அைதெய�லா� �����
கா��சமா� ரா�கா����� ெகா�� ெச�ல
ஏ�பாடா�ய�. அ�த இய�க��� 1930இ�
ராஜா� உ�ெப��� ச��யா��ரக� ெச�த
ேவதார�ய��� ��த ம� எ����

ெபா���ைன எ�.�.ஆ�. ம.ெபா.����
ெகா��தா�. த�ளாத வய��� அவ� அ��
ெச�� ��த ம� எ��� வ�� �����
ேச��தா�. அைத�ப�� அவ� எ��ய ���
அ�த பயண� ��வ���
கா��ர�கார�க� யா�� வ�� கல��
ெகா�ளேவா, ச���கேவா இ�ைல எ��
எ�����தா�. ஒ� க�����
நாடா�ம�ற உ���ன� ம���
உட���தாரா�. த�ைச ர�� �ைலய���
அ�ைறய நாடா�ம�ற கா��ர�
உ���ன� ��காரவ�ேவ� அவ�க� ���
ெச�வத�காக �����த ேபா�
ம.ெபா.�ைய� ச����� ேப�னாரா�. த�
வா�நா� எ�லா� ராஜா��� அ�தர�க
ெதா�டராக இ��தவ� இவ�. எ�த
பத�ைய�� ேக��� ெபறாதவ� இவ�.
ராஜா� �த��ரா க�� ெதாட��ய ேபா�
எ�வளேவா ������ ம.ெபா.�. அ�த�

க����� ேபாக��ைல.
ராஜா� 1952இ� ம���சைப அைம�தேபா�
த�ைச �ல�����த ச�ட� 60:40
அவசர�ச�ட� அமலா�ய�. அ�த அவசர�
ச�ட� அமலா�ய �ன� ராஜா� த�ைச
ராமநாத� ெச��யா� ஹா��, த�ைச
�ல��ர��க� ஏ�பா� ெச����த
��ட��� ேப�வதாக ஏ�பா�. அ�வைர
இ�ப�ெயா� ச�ட� வ��ற� எ�ப�
யா���� ெத�யா�. காைல�� ராஜா�
வ�� ��டா�. அ�ைறய “� ���”
ப���ைக�� அவசர�ச�ட� ப��ய ெச��
வ��ற�. ��ட� ஏ�பா� ெச�தவ�க�
ம���� எ�ன ெச�வ� ��ட�ைத ர��
ெச�வதா எ�ற �ைல. ராஜா� ��ட���
எ������ைடேய ேப�னா�. அ�த�
��ட��� �.���ரம�ய��,
ம.ெபா.���தா� அவசர� ச�ட�ைத

�ள��� ேப�ன�. ஒ�வ�யாக
�ல��ர���க� சமாதானமா� ��ட�
���த�. ஆனா� த�ைச மாவ�ட�
��வ�� எ���� அ�கமானதா�, ராஜா�
ம.ெபா.��ட� ��க� த�ைச மாவ�ட�
��வ�� ����பயண� ேம�ெகா��
எ�லா இட�க��� ச�ட�ைத �ள���
ேப� அைனவ�� ஒ���ெகா�ள� ெச�ய
ேவ��ெம�� ப��தா�. அவ��
அ�ேபாலேவ ஊ� ஊராக� ெச�� �ர�சார�
ெச�தா�. மாயவர��� ேப��ேபா� இவ�
க�களா� தா�க�ப�� காயமைட�தா�.
ெபா�� ெதா��� �த��ர இ��யா���
அ�ப�ட ேதசப�த� ம.ெபா.�.ம���தா�.

இ�த மாம�த� ெந�நா� வா��தா�.
��றா� வ���� ப�����தா�� டா�ட�
ப�ட� இவைர� ேத� வ�த�.
இவ�1995ஆ� வ�ட� அ�ேடாப� 3� ேத�
தன� 89ஆ� வய�� கா�� �ற�த நா���
அ��த நா� உ�� ��தா�. வா�க ம.ெபா.�.
�க�! வா�க த��!

ேகாைவ ��ரம�ய� எ��ற
"���"

ெகா�� நா� த�த ��தைல� ேபாரா�ட
�ர�க� வ�ைச�� ேகாைவ ��ரம�ய�
எ��ற “���” அவ�க��� ஓ� ���ய
இட� உ��. ந� �த��ர� ேபா�� ப��
ெகா�ட ச�வப���யாக� ெச�தவ�க��
பல�ைடெய ெபய� இ�� எவ����
ெத�யாம� ேபான� நம� பாரத ேத���
�ர���டேம. த��நா��� எ��மைற
நாயக�க���� தர�ப�� ���ய��வ�
கதாநாயக�க���� தர�ப�வ��ைல. ஒ�
ேகா�� ப�டா�சா�யா� ேகா��

க�வைற�� ப�ெகாைல�
ெச�ய�ப��றா�. ெகாைலகார�க�
ெப�மா�� நைககைள� ெகா�ைள
அ���� ெச�� ����றன�. ப�ெகாைல
ெச�ய�ப�ட அ�த ப�டா�சா�யா��
���ப� எ�ப�ெய�லா� வ����ற�
எ�ப� நம� ஊடக�க�� க�க����
ெத�பட��ைல. ஆனா�, அ�த
ெகாைலகார� �ைற�� எ�ப�
வ����றா� எ�� எ��ய� த��நா���
�க�ெப�ய வார���ைற த���
ப���ைக. நம� ப���ைக த�ம�ைத
�ைன�� வ��த�ப�வதா, நம�காக
உ����யாக� ெச�த நா�� ��தைல�
ேபாரா�ட� �யா�கைள அறேவ
மற��ேபான த��� ச�தாய�ைத �ைன��
வ��த�ப�வதா? ேவ�டா� இ�த�
கவைலைய� �ர எ������ “���”
அவ�க�� வரலா�ைற� பா��ேபா�.

ேகாய������ அ�த கால��� ச�வ�
ெத� எ�� ஒ� ெத� உ��. ேகாைவ
ேவ�ேகாபால �வா� ெத�ப��ள ��தா�
அ�. அத�� “���” ெத� எ�ெறா� ெபய�
உ��. ேகாைவ மாவ�ட��� கா��ர�
இய�க� ேதா�� வளர காரணமாக
இ��தவ�க�� ��� அவ�க��� ���ய
இட� உ��. ேதா�ற��� �க��
ெம��தவ�, மன உ���� எஃ�ைன�
கா���� உ�� பைட�தவ�. இவ�
அ�ேபாைதய ேகாைவ, ஈேரா�, �ல��
ஆ�ய மாவ�ட�க� அட��ய கா��ர�
������ ெசயலாளராக இ���
ஏற��ைறய எ�லா அைன����ய
கா��ர� மாநா� க��ெக�லா� ெச��
வ�தவ�. ேகாைவ மாவ�ட��� க����
�ராம� ேதா�� �ைளகைள�
ேதா����தவ�. 1921இ� நா���� நட�த
ெகா�� ேபாரா�ட���� இவ� �மா� 12

ெதா�ட�கேளா� ெச�� கல�� ெகா��
ஓரா�� �ைற த�டைன ெப�றா�.
இவ�ைடய த�ைதயா� ெபய� ���ண
ஐய�.
1924ஆ� ஆ��� ேகாைவ மாவ�ட���
பய�கர வர�� ஏ�ப�ட�. ம�க�
ப���யா� ம��தன�. அரசா�க� இைத
அ�க� ெபா��ப��தாம� அல��ய�
கா��ய�. ஆனா� ��� அவ�க�
அ�நா���க� ெச��யா�, �.�.��ைபயா
ஆ�ேயா�ட� ேச��� பல �வாரண
உத�கைள� ெச�� ம�க�
மா��ேபாகாம� கா�தன�. 1925இ� அ�ல
இ��ய ��ேபா� ச�க� ������
ெதாட�க�ப�ட�. இதைன� ெதாட�க கத�
இய�க��� நாயகரான ேகாைவ
அ�யா��� அவ�கேளா� ேச��� �����
ப�க��� ���யமான�. இ�த ச�க�

������ ெதாட�க�ப�ட கால�������
கத� உ�ப��� பல �ராம�க���
அ�க��த�. 1929இ� லா��� ��ய
கா��ர� மகாநா��� �ரண �த��ர�
�ரகடன� ெவ��ட�ப�ட�. ஜனவ�
26ஆ� ேத�ைய நா��� ��தைல நாளாக�
ெகா�டாட�� ��� ெச�ய�ப�ட�. இ�த
���ைன ேகாைவ மாவ�ட� ��வ��
����பயண� ெச�� ��� அவ�க�� ம�ற
ேதசப�த�க�� ம�க���� ெத���தன�.
1930இ� மகா�மா கா�� த�� யா��ைர
ேம�ெகா�ட ேபா� அ�த ேபாரா�ட�
நைடெப�ற அைன�� நா�க�� ���
ேகாைவ�� ஊ�வல�கைள நட��னா�.
இ�த� ேபாரா�ட��� ��� ஒ� வ�ஷ�
க��காவ� த�டைன ெப�றா�.
அ�நா���க� ெச��யா�, பாலா�
ேபா�றவ�க�� த���க�ப�டன�.

1932இ� அ��ய ஆ��ல அர� இ��ய
கா��ர� இய�க�ைத ச�ட �ேராதமான�
எ�� தைட
ெச�தேபா� தைலவ�க� அட���ைற��
ஆளா�ன�. அ�ேபா� அ�த அட���ைற�
ச�ட�ைத எ���� ேபாரா�யத�காக ���,
அவர� இள� மைன� கமல�, தாயா�
பா�ர�
அ�மா� ஆ�ேயா� ைக� ெச�ய�ப��
�ைற�� அைட�க�ப�டன�. �வ����
ஆ�மாத க��காவ� த�டைன �ைட�த�.
இ�த காலக�ட���தா� ������
ேபா�சா�� த�ய��� �மாரசா� எ��
ெதா�ட� (����� �மர�) காலமானா�.
1933இ� ம�ப��� அ��ய ���கைட
ம�ய�� ஈ�ப�� இவர� மைன� கமல�,
ம�ற ெதா�ட�களான அ��ஜ�
ராகவா�சா�, ���ல���, நாராயண

சா��� ஆ�ேயா� நா�� மாத �ைற
த�டைன ெப�றன�.
அேத ஆ��� ராஜா� தைலைம��
���ெச�ேகா��� நைடெப�ற ஊ�வல���
கல�� ெகா�டைம�காக ���, ��ம� ���,
ேகா��த�மா�, அ�யா���, உ�மைல
சா���� அ�மா�, �.எ�.��தர�, அவர�
மைன�, தாயா� ஆ�ேயா� ைகதா�
ஆ�மாத த�டைன ெப�றன�. ��� அ�ல
இ��ய தைலவ�க� பலைர அைழ�� வ��
ேகாைவ, �ல�� மாவ�ட�க��
��ட�கைள நட��னா�. ராஜா��ட� இவ�
ேவ��, கட�� �ைறக�� இ������றா�.
��� அவ�க��� ஆ��க��� அ�க�
நா�ட� உ��. கா��ய�க��
ெசா�ெபா��கைள த���
ெமா�ெபய���� ேவைலைய இவ� ெச��
வ�ததனா�, இவைர “ைம ெலள� ���க�”

எ�ேற கா�� அ�ேபா� அைழ�தா�.
1934இ� நட�த ேத�த�� அ�நா���க�
ெச��யா�� ெவ���காக இவ� �க��
பா�ப�டா�. 1937இ� நட�த ச�ட சைப
ேத�த��� ேகாைவ �ல�� மாவ�ட�க��
கா��ர�� ெவ���� உைழ�தா�. 1941இ�
ஜா�ய�வாலாபா� �னமாக அ�ச���
��ட� நட��ய காரண���காக �ைற
த�டைன ெப�� ெபா�ளா�� ெகா��
ெச�ல�ப�டா�. 1942இ� “ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய�” ேபாரா�ட��� இவ�
பா�கா��� ச�ட���ப� ைக�
ெச�ய�ப�� ேவ��, த�சா�� �ைறக��
த�டைன அ�ப��தா�. �ற� இர��
ஆ��க� �ைற�� க��த�� ெபா�
��தைல��ேபா� ��தைலயா�
ெவ�ேய வ�தா�.
இவ� ேகாைவ மாவ�ட கா��ர�

ெசயலாள�, த��நா� கா��ர��
ெசய��� உ���ன�, அ�ல இ��ய
கா��ர� க��� உ���ன�, ேகாைவ நகர
சைப தைலவ�; 1947-52 காலக�ட���
ெச�ைன ச�டசைப உ���ன� இ�ப� பல
�ைலக�� ப�யா������றா�. இவ�
��க� ெப�மாைன� ���� ஏராளமான
பாட�கைள�� எ������றா�. அத��
“��க கான�” எ�� ெபய��டா�. 90
வயைத�� தா�� இளைமேயா� வா��த
மற�க��யாத ��தைல �ர� “���”. வா�க
அவர� �க�!

���ரம�ய �வா

இ�பதா� ��றா��� ��ப����,
இ��ய �த��ர வரலா���, பால க�காதர
�லக� கால��� ெத� த��நா��� வா��த
�வ� மற�க��யாத �யாக�ல�களாவ�.
இ��� ெசா�ல�ேபானா�, த�ழக���
�த��ர தாக� ஏ�பட காரணமா���த

அ��வ�� ஒ�வ� தா� ���ரம�ய
�வா. ம�ற இ�வ� க�பேலா��ய த�ழ�
வ.உ.�த�பர� ��ைள, எ�டய�ர� த�த
மகாக� ���ரம�ய பார�யா�
ஆ�ேயாராவ�.
ம�ற இ�வைர� ப�� இ�த வைல�தள���
ேவேறா� இட��� வரலா�ைற�
ெகா������ேறா�. இ�ேபா� ‘�ர�ர�’
என� �கழ�ப�� ���ரம�ய �வா ப��
பா��ேபா�. �ர��ற� எ�� தைல���
ெகா������, இவ� ஓ�
�த��ர�ேபாரா�ட �ர� எ����கேள என
ஐய�பா� எழலா�. ஆ�! இவ�
அர�யைல�� ஆ��க�ைத�� இைண�ேத
�த��ர���காக� ேபாரா�னா�, ஆைகயா�
இ�த� தைல�� அவ��� �க��
ெபா����.
இவ� �ற�த ஊ� ����க� மாவ�ட�

வ�தல���. இவ� த�ைதயா� ராஜ� ஐய�,
தாயா� நாக�மா�. இவ��� இ�
சேகாத�க� அவ�க� ஞானா�பா�,
ைதலா�பா�. ஒ� சேகாதர� ைவ��யநாத�
எ�� ெபய�. இவ� ேகாைவ ��த
ைம�ேக�� க����� ப��தா�.
ஷ � ேத��� ேதா�றா�.
ெம���ேல
�������� ேபா�� ஆ���
அ�ெட�டராக ேவைல பா��தா�.
வா��ைக�� �ர�����
�ற�யானா�.அவ� �ைனவாக அ����
ேப��� �ைலய� இவ� ெபயரா�
அைழ�க�ப��ற�. இ�த �யா����
ெச���� அ�ச� அ�. �� வய��
வ�ைம�� ஆ�ப�� ��வன�த�ர�
ெச�� அ�� இலவசமாக உண� பைட���
ஊ����ைற�� உ�� வ��தா�.
அ������ நா�� இவ��� ேதசப��
இய�பாக உ�டா�ய�. த� உ�ள���

ஏ�ப�ட ேதசப��ைய இவ� ஊ� ஊராக�
ெச�� �ர�சார� ெச�ய� ெதாட��னா�.
1906இ� க�சா� வ�க�ைத மத����
இர�டாக� �ள�தா�. நா��� இ�த
���ைன�� எ����� �ள��ய�. �ேதச
உண�� ேமேலா��ய�. எ���
‘வ�ேதமாதர�’ எ�� �த��ர ேகாஷ�
எ��த�. அ�ேபா� �������� வ���
ஒ�ட��டார� �த�பர� ��ைள �ேத��
க�ப� க�ெப� ெதாட��னா�. �த�பர�
எ�� கா�த� �வா எ�� இ��ைப�
த�வச� இ���� ெகா�ட�. இவ�க��
�ேதச உண�ைவ� த� ‘�ேதச �த�களா�’
பார�யா� �����டா�.
�த�பர� ��ைள ேப�� ��ட�க��
எ�லா� இவ�� �ர�ைரயா��னா�. அவ�
ேப��� அன� ��ய�. அ�த சமய�
ெச�ைன கட�கைர�� ேதசப�த� ���

ச��ர பா� வ�� ெதாட���
ெசா�ெபா�வா��னா�. ெத���
இ��வ�� ேமைட�ேப��, ெச�ைன��
பால�� ெசா�ெபா�� இைவ ேச���
�த��ர நாத� எ��� எ�ெரா��க�
ெதாட��ய�. 1907இ� �ர� நக�� நட�த
கா��ர� மாநா����� �ற� கா��ர��
�லக�� ைக ஓ��ய�. அ�ேபா�
�������� �வா ெதாட��� ேமைடக��
�த��ர� ேக�� �ழ��னா�. அேதா�
������ ேகார� �� ேவைல ���த�
ெவ�� ெபற�� பா�ப�டா�. ெதா�லாள�
�ர��ைன��� இவ� கவன� ெச�ற�.
அ�த� கால��� இ�� ����
ஒ��ைமைய வ������ தைலவ�க�
ேப�வ�தா�க�. �வா�� த� ேப�� �வ��
��பாக ‘வ�ேதமாதர�’, ‘அ�லஹுஅ�ப�’,
எ�� �ழ�க��வாரா�.

ெத�ேக �த��ர� கன� பர� வ�வைத�
ெபா����ெகா�ள ��யாத
ஆ��ேலய�க�, வ.உ.�. �வா உ�பட பல�
�� வழ��� ெதாட��தன�. அ�த வழ���
வ.உ.�. �வா�தர த�டைன ெப�ற��,
அ���� அ� �ைற�க�ப�ட�� நம���
ெத���. �வா ேசல� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. இவ� �த�� ஆறா��
கால� �ைற த�டைன ெப�� ஜுைல 1908
�த� நவ�ப� 1912 வைர �ைற����தா�.
இவ�ைடய �ைற வா��ைக�� இவ�
அ�ப��த� ��ப� ெசா�ல� தரம��.
�ைற இவ��� அ��த �தன� பா��தவ�
அ��� ெதா�ேநா�. இதைன அவ�
“ெகா�யேதா� �யா� ெகா��� எ�ைன”
எ�� ஒ� பாட�� ������றா�. 1912இ�
இவ� ெச�ைன ம�லா���� ��ேய�னா�.
ெச�ைன�� இவ� இ��த நா�க�� இவ�
த��ட� ஒ� ெதா�டைர அைழ���

ெகா�� ஒ� ேமைஜ, நா�கா� இவ�ைற��
அ�ேதா� ஒ� ெப� ேராமா�� �ள�ைக��
எ���� ெகா�� கட�கைர��� ெச�வா�.
அ�� ம�க� ��� ஒ� ந�ல இட���
ேமைஜைய� ேபா�� அத� �� ஏ� ���
உர�த �ர�� மகாக� பார���
பாட�கைள� பா�வாரா�. அ�ேபா� அ��
��� ��ட��� இவ� �த��ர� �ர�சா��
ெச�வாரா�. இ�ப�� த�னல� க�தாத
ேதசப�தனாக இவ� கடைமேய க��தாக
இ��தா�.
இர�டா� �ைறயாக இவ� இர�டைர
வ�ட�க� நவ�ப� 1921 �த� �ைற��
இ��தா�. இவ� �ற�த ேப�சாள�
ம��ம�ல, ந�ல எ��தாள�, ந�ல
ப���ைக ஆ��ய�. “ஞானபா�” எ��
ெபய�� இவ� ஓ� ப���ைக நட��னா�.
மகாக� பார���, வ.ெவ.�.ஐய�� இ�த

ப���ைக�� எ�� வ�தா�க�. அத�
��ன� ‘�ரப�ச���ர�’ எ�� ெபய���
இவ� ஒ� ப���ைக நட��னா�. இர�டா�
�ைற இர�டைர ஆ��க� �ைற ெச��
��தைலயான�� ெதா�ேநா�� க�ைம
அ�கமாக இ��ததா�� இவ� �க��
வ���னா�. ேசல� மாவ�ட��� அ�ேபா�
இ��த பா�பார�ப�� எ�� �ராம���
பாரதமாதா��� ஒ� ஆலய� எ��ப இவ�
ெப��� �ய�றா�. அத�காக ��தர�ச�
தாைச க�க�தா����� அைழ�� வ��
1923இ� அ��க��� நா��னா�.
ம�ப��� �வா ��றா� �ைற �ைற
ெச�ல ேந��த�. இ� ஒ� ஆ��
�ைறவாச�. அ����� இவ� ஒ� வழ��
ெதாட��� அ����� ��தைலயானா�.
இவ� மகா�மா கா���� அ��ைச வ��
ேபாரா�ட�ைத ஆத��க��ைல. ��ர

வாதேம இவர� எ�ண�. இவ�
ெதா�ேநா�னா� பா��க�ப�டதனா�
இவைர அ�ைறய ����� அர� ர���
பயண� ெச�வைத தைட ெச����த�.
எனேவ இவ� ம�ைர����� த� உட�
உபாைதைய�� ெபா��ப��தாம�
பா�பார�ப���� வ���ட
ேவ��ெம�� கா�நைடயாகேவ பயண�
ெச�� வ�� ேச��தா�. இவ��� வய�
அ�க� ஆக��ைலயா���, ெதா�ைல
த�� ெகா�ய �யா�, ஆ��ல அர��
ெக����னா� கா�நைட� பயண�
இவ�ற� ஓ��� ேபானா�. இவ�
யா��காக� ேபாரா�னாேரா அ�த ம�க��
ச�, �த��ர���காக ����� ேபாரா�ய
கா��ர�� ச�, இவ� கா��ய�ைத
ஏ���ெகா�ள��ைல எ�பதா� இவ�
ஒ��க�ப�டா�. மன� உைட�த �வா
23-7-1925இ� இ��லக வா��ைகைய ���

அமரரானா�. வா�க �ர� ���ரம�ய
�வா�� �க�!

வ.உ.�த�பர� ��ைள

வ.உ.�த�பர� ��ைள ப�� நாம�க�லா�:
�த�பர� ��ைளெய�� ெபயைர�
ெசா�னா� – அ�ேக
�த��ர �ர� ���� க���னா�
�த�பல ேகா� ��ப� அைட����� –
நா���

��தைல�ேக உைழ�க� �ட� த�ேம!
�லக மக���� கைதபா�� – ேபா�
�த�பர� ��ைள ெபய� வ�� ��ேபா��
வல� �யெமனேவ அவ���த� – ��க
வா���� ��ைம ெப�றா� ெப�� பத�.
�ேத�� க�ப� ��ட ��கர�தா� – அ��
��ப� பல ச��த அ�மன�தா�
�ேதச ேமாகெம�லா� ��டவனா� –
இ�ேக
�ர �த��ர�ைத ந�டவனா�.
தைல�ற�த ��தைல� ேபாரா�ட �ர��,
த�ழ�ஞ�மான �ல���ெச�வ� ம.ெபா.�.
அவ�களா� க�பேலா��ய த�ழ� எ��
த��லக���� அ��கமான வ.உ.�த�பர�
��ைள அவ�க� �த��ர� ேபாரா�ட
ேஜா�ைய ெத����யா�� ஏ�� ைவ��,
அத� பயனா� க�ைமயான த�டைனகைள

அைட�தவ�. கா��ர� வரலா��� �தவாத
அர�ய� வா�க�� கா��ர�, பால
க�காதர �லக�, லாலா லஜப� ரா�, ���
ச��ர பா� ஆ�ேயா�ைடய ��ரவாத
கா��ர�, மகா�மா கா��ய�க��
தைலைம�� உதயமான அ��ைச வ��
ேபாரா�ட கா��ர� என ���
காலக�ட�களாக� ���கலா�. இ��
இர�டா� ப�� கா��ர�� பால க�காதர
�லகைர� தைலவராக ஏ���ெகா��
வ.உ.�. அவ�க� ேபாரா�னா�.
ெத�னா��� ஆ��ல ஏகா�ப��ய����
எ�ராக� ேபா���ர� எ��� அவ�கேளா�
ேபா��� ���லட�ப�� மா��ேபான
பா�சால����� ம�ன� �ரபா��ய
க�டெபா�ம� �ற�த ம����
அ����ள ஒ�ட��டார�தா� இவ�
�ற�த ஊ�. இவ� �ற�த� 1872 ெச�ட�ப�

5ஆ� நா�. க�டெபா�ம�� அைம�சராக
இ��த தானாப� ��ைள அவ�க��
உற�னராக வ�தவ�தா� வ.உ.�. இவர�
த�ைத உலகநாத� ��ைள, தாயா� பரமா�
அ�ைம. இவ��� நா�� சேகாதர�க�, இ�
சேகாத�க� இ��தன�.
�������� ப��� க���� வ���
ெதா���கான ��ட� க��ைய
������� ப��� வ��லானா�.
ஒ�ட��டார��� இவ� வ��� ேவைல
பா��க� ெதாட��னா�. 1895இ� தம�
23ஆ� வய�� ���ெச��� ���ரம�ய
��ைள�� மக� வ��ய�ைமைய�
��மண� ெச��ெகா�டா�. அவ� ஆ�
ஆ�� கால��� இற�� ேபாகேவ �னா��
அ�ைமயாைர� ��மண� ெச��
ெகா�டா�. வ.உ.��� இளைம �தேல
த��� ப���, ேதச� ப���

ெகா����தா�. 1906இ� இவ� மகாக�
பார�யாைர ெச�ைன ‘இ��யா’
அ�வலக��� ச���� உைரயா�னா�.
இவ�� ஓ� �ற�த ேப�சாள�.
1905இ� வ�காள�ைத மத அ��பைட��
இர�டாக� ���தன� �����கார�க�.
நாெட���� எ���பைல எ��த�. ���
ச��ர பா� ெச�ைன வ�� கட�கைர�� ஓ�
ெசா�ெபா�வா��னா�. 1908இ� ெச�ைன
ஜனச�க� எ�� அைம�� ஒ��
ேதா��ய�. இ�� வ.உ.�. ��வாக�
���� இ��தா�. வ.உ.�. ��������
�ேத� ��� ேந�ேக
ஷ � க�ெப� எ��
ெபய�� ஒ� க�ப� க�ெப� ஆர���தா�.
இத�� �த�� ெச�வத��� பலைர��
ெச�� ப��க� ேச��� ஒ� க�பைல��
வா�� ����� க�ப� க�ெப���
எ�ராக சர�� ஏ��ம� இற��ம�ைய�

ெச�தா�. இத�� ஆ��ேலய�க�� பல�த
எ���� இ��த�. ேபா�� காரணமாக
����� க�ப� க�ெப� பய�கைள
இலவசமாக ஏ��� ெச�வதாக��ட
அ���த�.
1907இ� �ர� நக�� நட�த கா��ர�
மகாநா� ���ய��வ� வா��த�.
அ��தா� �லக� தைலைம�லான
��ரவாத� ேகா�����, �தவாத�
தைலவ�க����ைடேய �ச� எ���
மாநா� ��� ேபா���. இத�� வ.உ.�.
மகாக� பார� ஆ�ேயா� தைலைம��
����� ேம�ப�ட �ர���க�
ெச�ைன����� ர��� ெச�றன�.
அ����� ��ெந�ேவ� ����ய
வ.உ.�. ேதசா�மான� ச�க� எ�றெதா�
அைம�ைப� ேதா����தா�. �த��ர
இய�க��� ��ர� ப�� ெகா�டா�.

������ ேகார� �� ெதா�லாள�கைள
ேவைல ���த��� ஈ�ப���னா�. ஆ��ல
��வாக� இவ� �� ஆ��ர� ெகா�ட�.
தன� �ரமான ேமைட� ேப��னா� ம�கைள
�க�� கவ��� வ�த �ர��ற�
���ரம�ய �வா இவர� ஆதர��
இவேரா� த������
ெபா����ட�க�� ேப�வ�தா�. எ���
�த��ர ேவக�ைத�� ‘வ�ேதமாதர’
ேகாஷ�ைத�� இவ�க� இ�வ�� பர��
வ�தன�. அ�ேபா� �������� �ைண
மா���ேர�டாக இ��த ஆ� எ��
ஆ��ேலய� வ.உ.� �� வ�ம� பாரா��
இவ��� இைட�� ெச�� வ�தா�. அத��
��ெந�ேவ� கெல�டராக இ��த ���
�ைர�� ஆதரவாக இ��தா�.
1918இ� ஏ�ர� 13. ப�சா��
ஜா�ய�வாலாபா��� பய�கரமாக

ெபா�ம�கைள ஆ�ர�கண��� ����
த��னா� ெஜனர� டய� எ�பவ�.
��ெந�ேவ��� தா�ரபர�
ஆ�ற�கைர�� ெப�ய ��ட�
நைடெப�ற�. வ.உ.��� �வா�� ேப�ன�.
��� ச��ர பா� அவ�க�� ��தைல
நா� �ழாவாக அ� நைடெப�ற�. ேபா��
அட���ைறயா��, ஆ�, கெல�ட�
ஆ�ேயா�� ெவ��தன�தா�� அ��
��ெந�ேவ��� பய�கர கலவர�
நைடெப�ற�. இதைன ெந�ைல� ச� வழ��
எ�ற ெபய�� �சா��தா�க� இ�த
வழ��� ���� வ.உ.��� நா�ப�
ஆ��க� �வா�தர த�டைன��,
���ரம�ய �வா��� �ைற
த�டைனைய�� ெகா��தா�க�. இ��
�வா��� அைட�கல� ெகா��தா�
எ�பத�காக�� வ.உ.��� இ�ப�
ஆ��க� த�டைன வழ�க�ப�ட�.

அ�ேபா� வ.உ.��� வய�
��ப�ைத��தா�. இதைனய��� வ.உ.�.
ேம��ைற�� ெச�� அ�� அவர�
த�டைன �ைற�க�ப�� ராஜ
��தைன�காக ஆ� ஆ��க� �வா�தர
த�டைன��, �வா��� அைட�கல�
ெகா��தத�காக நா�கா�� �வா�தர��
ெகா��� இவ�ைற ஏககால���
அ�ப��க உ�தர��டன�. இத�
��ன�� இ��லா��� இ��த ���
க������ அ��� ெச�த�� �வா�தர
த�டைன��� ப�லாக க��காவ�
த�டைன வழ�க�ப�ட�. இவ�
ேகாய����� �ைற�� இர�டைர
ஆ��க�� க���ேகா�ைட �ைற��
இர�� ஆ��க�� இ��த ேபா� �க��
ேகவலமாக நட�த�ப�டா�. �ைற��
இவைர க� உைட�க��, ெச����க��
ைவ�� ேவ��ைக பா��த� ஆ��ல ஆ��

வ��க�. இவர� ைகக��� கா�க���
�ல��கைள� ���� ெச����க
ைவ�தன�. இ�த ெச�� இர��
க��க�களா� ஆன�. இ�த ெச�� ��ன�
1972இ� அைடயாள� க�����க�ப��
அைவ ம�க� பா�ைவ�� ைவ�க�ப�ட�.
இத��ைடேய ஆ� �����������
��ெந�ேவ� கெல�டராக ஆனா�. அவ�
த� மைன��ட� ெகாைட�கான��
ப���� த� ம�கைள� பா��பத�காக
ம�யா�� ர�� �ைலய��� மா��
ர���காக� த� ர�� ெப����
கா������ேபா�, வா��நாத� எ��
ெச�ேகா�ைட வா�ப� உ�ேள �ைழ��
ஆைஷ� ��பா��யா� ���� ெகா��
���, ெவ�ேய வ�� தா��
����ெகா�� இற�� ேபானா�.
ஆ�ேவா�� ச�ேதக� வ.உ.�., பார�.
வ.ெவ.�. ஐய� ஆ�ேயா� ��� ���த�.

�ைற����த வ.உ.��� இதனா� ேம��
�ல க�ட�க� ேந��தன. பார�ைய
����� ேவ�கார�க� ேவ� பா����
ெதா�ைல ெகா��தன�.
130 ப��� எைடேயா� �ைற ெச�ற இவ�
ெவ�வ��ேபா� 110 ப��� இ��தா�.
இவ� �ைற�� இ��த கால��� இவர�
�ேத� க�ப� க�ெப� ஆ��ேலய��ேக
��க�ப�� ��ட�. இவ� 24-12-1912இ�
��தைல ெச�ய�ப�டா�. ���ரம�ய
�வா 2-11-1912இ� ேசல� �ைற�����
��தைலயானா�. ஆனா� இவ� �ைற��
இ��த ேபா� ெதா�ேநா� இவைர�
ப���ெகா�ட�. �யா�ய�தராக�தா�
இவ� ெவ�ேய வ�தா�. இ� �ைற த�த
�தன� எ�� மன� ெநா�� ��னா� �வா.
ஆ�ர�கண�கான ம�க� வ�ய��ப �ைற
ெச�ற வ.உ.�. ��தைலயா� ெவ�ேய

வ��ேபா� எவ�� இ�ைல. ெதா�ேநா�
���த ���ரம�ய �வா ம���
கா����தா�. இதைன �.ஆ�.ப��� எ��
��மா தயா��பாள� தா� தயா��த
“க�பேலா��ய த�ழ�” எ�� பட���
கா�����தா�. பா��ேதா� அைனவ��
க��� ���ன�.
�ைறவாச� ���� வ.உ.�. �������ேகா
அ�ல� ��ெந�ேவ��ேகா ெச�ல��ைல.
மாறாக ெச�ைன ெச�றா�. இவ�
�ைற�ப�டதா� இவர� வ��� ச�ன�
ப��க�ப�ட�. ெச�ைன�� எ�ன ெதா��
ெச�வ�? ம�ெண�ைண ��றா�.
ச��ப�� வர��ைல. ம�ைடய�
��வாசா�சா�யா� எ�� ேதசப�த�
இவ��� உத�னா�. ெச�ைன�� �ல
�ரபல தைலவ�க�ட� ேச��� ெதா��ச�க
இய�க��� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�டா�.

�� �.க., ��காரேவல�, ச�கைர�
ெச��யா�, வரதராஜு� நா�� ஆ�ேயா�
அவ�க�. ெச�ைன ��� ��, ெச�ைன
�ரா�ேவ ெதா�லாள�க�, நாக�ப��ன�
ர��ேவ ெதா�லாள�க� ஆ�யவ���
��ர ப�ெக���� ெகா�டா�. இ��ய
ெதா�லாள� இய�க��� அ��ய நா���
�ற�த அ��ெபச�� ஈ�ப�வைத இவ�
எ���� �ர� ெகா��தா�.
�லகால� இவ� ேகாய������� ெச��
ெதா��ச�க ப�யா��னா�. எ���
��� ேபால கா��ர� இய�க��� அவ�
அ�க ஈ�பா� கா�ட��ைல. �லக�
காலமா���ட �ற� மகா�மா கா��
1919இ� இ��ய �த��ர� ேபாைர
����� நட�த� ெதாட��னார�லவா?
அ�ேபா� அவ� ஒ� �ல ேநர�க�� தன�
க����கைள ெவ���� மகா�மா��

சா��க இய�க���� ஆதர� ெத����
வ�தா�. �ற� அவர� ந���ைக தள��த�
ேபா��. 1920 ஆக������ �ற� இவ�
“�லக� ஒ��ைழயாைம �ல� �யா�� ெபற
���ப��ைல ெய���, ச�ட�ப�யான
ஆ�த�ைத� பய�ப���ேய �த��ர�
ெபறேவ���” எ���
ேப����ப����� இவ���� ��க�
��க மகா�மா�� சா��க இய�க���
ந���� இழ�� ேந��தேதா எ�� எ�ண�
ேதா���ற�. க�க�தா�� நட�த கா��ர�
மகாநா����� ெச�� வ�த �ற�
கா��ர����� இவ� �ல�னா�.
ெகா�ைக காரணமாக கா��ர�����
�ல�ய வ.உ.�. �ற� 1827இ� ேசல���
நைடெப�ற கா��ர� மா�ல மகாநா���
���� கா��ர�� ேச��தா�. அ�த
மகாநா����� தைலைம தா��னா�.

எ��� �ற� இவ� கா��ர�� ெதாட���
ெசய�பட��ய��ைல. 1916இ� ெச�ைன
ராஜதா��� டா�ட� நாய� தைலைம��
ேதா�� வள��� வ�த �ராமண� அ�லாதா�
இய�க���பா� இவ��� ஈ�பா� வ�த�.
1927இ� இவ� ேகாய������ நட�த
மாநா��� தைலைம ஏ�றா�. எ��� இ�த
இய�க� ஜ��� க��யாக மா�யேபா��
கா��ர� எ���� இய�கமாக வள��த
ேபா�� வ.உ.�. அதைன ஏ���
ெகா�ள��ைல. பல �ைறக���
�ராமணர�லாதா� ��த�� இ��பத�காக
அவ� வ���னா�, அவ�க� ��ேனற
பா�பட�� ����னா� எ�றா��
அத�காக �ராமண� – �ராமணர�லாதா�
எ�� சா� ேவ��ைமக�� அ��பைட��
ஓ� அர�ய� இய�க� ேதா��வைதேயா,
வள�வைதேயா அவ� ���ப��ைல.

ெப�த�க�ய ஓ� �ற�த ேதசப�தரான
வ.உ.�த�பர� ��ைள1936 நவ�ப� 18ஆ�
ேத� இர� 11-30 ம�யள�� தன�
இ�ல��� காலமானா�. அவ� இற���
த�வா�� மகாக��� “எ�� த���
இ�த �த��ர தாக�” எ�� பாடைல�
பாட�ெசா��� ேக��� ெகா�ேட உ��
���த�. வா�க க�பேலா��ய த�ழ�
வ.உ.�.�� �க�!
க�பேலா��ய த�ழ� வ.உ.�. ப��
நாம�க�லா� பா�ய பாட�.
�த�பர� ��ைள எ�� ெபய� ெசா�னா� –
அ�ேக
�த��ர �ர� ���� க� ��னா�
�த�பல ேகா� ��ப� அைட����� –
நா���
��தைல�ேக உைழ�க� �ட� த�ேம!

�லக மக���� கைத பா�� – ேபா�
�த�பர� ��ைள வ�� �� ேபா��
வல� �யெமனேவ அவ���த� – ��க
வா����� உ�ைம ெப�றா� ெப�� பத�.
�ேத�� க�ப� ��ட ��கர�தா� – அ��
��ப� பல ச��த அ� மன�தா�
�ேதச ேமாகெம�லா� ��டவனா� –
இ�ேக
�ர �த��ர�ைத ந�டவனா�.
ந��: “த�ழ� இதய�” நாம�க�லா�.

� ���ரம�ய பார�யா�

�த��ர� ேபாரா�ட��� த�ழக� �யா�க�.

� ���ரம�ய பார�யா�.
ெதா���: த�ைச ெவ. ேகாபால�.
பார� ேபா��!
ேபா�� ேபா�� ஓரா�ர� ேபா�� – ��
ெபா�ன���� ப�லா�ர� ேபா�� கா�
ேச��ேல ��தாக �ைள�தேதா� ெச�
தாமைர� ேதமல� ேபாெலா� ேதா��
��றைன பாரத� ��நா��ேல!
��ப� ���� �த��ர ேப�ைக
சா�� வ�தைன பார�! எ�க� த���
சா�ெச�த தவ�பய� வா� �!
பார� ப�� க�ம�
(ம�ம�டப� �ற�க�ப�ட ேபா�
பா�ய�)
ேதவ�ேம இ��வ�� ெச�த�ைழ�
க���ய

பாவலரா� வாழமன� ப��வேர – ��ல��
வா�ய�� பார�யா� ம�டப�ைத
எ�ட�ப�
மாநக�� க�� ம����.
இைறவ�ட� �ைற��
ப�ட� ம�ய ேவ��� – எ���
ப�� ெச��க ேவ���
ச�ைடக� ஓய ேவ��� – எவ��
சேகாதர� ஆகேவ���.
இ�த வர�கெள�லா� – ஈசா
இர�� அ����வா�!
ச�தத� உ�பதேம – ேபா���
தைல வண����ேற�. – க�ம�
பார� ப�� ஒ� �ராம�� இைளஞ�
(க�ம� பாட�)
பா��� ெகா��லவ� பார� அடா! – அவ�

பா�ைட� ப�ேணாெடா�வ� பா�னா�,
அடா!
ேக��� ������� ேபாேனேன, அடா! –
அ�த�
����� உள�ெமா� ெபா��பா�, அடா!
ெசா����� ெசா�லழ�� ஏ�ேம, அடா! –
க�
���� ம�ைய� ேபாேல, ���ேம அடா!
க��� க���க� யா�ேம அடா! – ப��
க��� பா� உ��டா� ேக��ேம, அடா!
���� ���� பா��� ��ேம, அடா! –
ம��
����� ���� நட� ஆ�ேம, அடா!
ெவ��� மைழ�� அ�� ேதா��ேம,
அடா! – மல�
���� ���� மண� ��ேம, அடா!
அைலேமேல அைலவ�� ேமா�ேம, அடா! –

அைல
அழகான ��ைத அ��� ெகா��ேம, அடா!
மைலேமேல மைல வள��� ஓ��ேம, அடா!
– அைத
வன�க� அட��� அட��� ��ேம, அடா!
���� ஒ��� ��க� ���ேம, அடா!
– ����
�ள��� ம� �ல� ��ேம, அடா!
க���� இ�ய ேசாைல கா�ேம, அடா! –
அ��
க��� இளமா�க� �ைளயா�ேம, அடா!
ேத�� �ைன�� பா�� உ�ணலா�, அடா!
– �க�
������ ��க��� உ�ணலா�, அடா!
கான� �ழ�ைச�� ேக�கலா�, அடா! –
ஊேட
க�வ�� பா�வ�� ேக�கலா�, அடா!

நா�� ெமா��� அவ� பா���ைச�� –
��க
ந�ல க�க��� இ�ைம ெசா��ேம, அடா!
ஏ��� இ�ம��ர�தா� க�டவ� உ�ேடா?
– ஈத�
ஈச� ��வ�� எ�ெற��வா�, அடா!
உ�ள� ெத��ெமா� பா��ேல, அடா! –
��க
ஊ�க� �ற��� ஒ� பா��ேல, அடா!
க��� ெவ� ெகா��ேமா� பா��ேல,
அடா! – ஊ�றா��
க��� ெசா����� ஓ� பா��ேல, அடா!
“பாரத �� பழ� ெப�� ��, �ரத� �த�வ�
இ��ைனவக�றா��!” எ�� அ�ைம�ப���
�ட�த பாரத வா�க��� உைர���ப�
எ���ைர�த மாெப�� த���க�ஞ�
மகாக� பார�. நாெம�ேலா��
ஆ��ேலய�க��� அ�ைம�ப�டவ�க�,

இ�த நா� ஆ���ற அ�த
ெவ�ைள�கார�க��ேக ெசா�த�, அவ�க�
க�ணா கடா�ச���தா� நாெம�லா� இ��
வா��ேறா� எ�ற �ட� ெகா�ைக��
ஆைமேபா� அட��� �ட�த
இ��ய�க�ட� “நா����� நா� நம�
எ�பத��ேதா�” எ�பைத� ெசா��
உண����றா� அ�த மா�க�. இ�ப�� த�
க�ைதகளா��, க��ைரகளா��,
ப���ைகக� வா�லாக த�� ம�க�
உ�ள�க�ெல�லா� ��ேய�யவ�
மகாக� பார�. இ�த� �ர��� க� ��
வா��ைக வரலா�ைற இ�� ���
பா��கலா�.
1882ஆ� வ�ஷ� �ச�ப� மாத� 11ஆ�
ேத�, அதாவ� த�� ���ரபா� வ�ஷ�
கா���ைக மாத� 27ஆ� ேத� அ�ேபாைதய
��ெந�ேவ� மாவ�ட��� எ�டய�ர�

எ�� ����� ��னசா� ஐய�, ல��
அ�மா� ஆ�ேயா�� தவ��த�வனாக
���ரம�ய� எ�� ��ைபயா வ��
அவத��தா�. ��னசா� ஐய� ந�ல
அ�வா�, ெபா��ய� �ைற��
ஆ�வ��ளவ�, எ�டய�ர��� ஓ� ����
ெதா��சாைல ைவ����தா�.
உ�ைமயாக�� ஊ�க��ட�� உைழ�த
இவ� ஏமா�ற�ப�டா�, ெதா��� ந�ட�
ஏ�ப�� ெநா���� ேபானா�, ��ன� அேத
கவைல�� இற��� ேபானா�.
��ைபயா�� இள� வய�ேலேய
அ�ைனைய இழ�தா�. த�ைத ம�மண�
ெச�� ெகா�டா�, அ�த� ��ற�ைன
��ைபயாைவ அ�ேபா� வள��தா�. தா�
இ�லாத �ைறைய ��ற�ைன
ேபா����டா�. அவ� வள��த இட�
��ன��� �ராமமாத�� இவ� ��

வய�� த� வயெதா�த ��ைளகேளா�
�ைளயா�� நா�ட���,
ெப�ேயா�க�ட� சா��ர� ப�����,
ெப�யவ�கைள� ேபா�� ஆ���
����ப��� நா�ட� ெகா�டா�.
இய�ைக�ேலேய எ�தெவா� ெசா�ைல�
�ற� ெசா�ல� ேக�டா��, அத��
இைணயான ஓைசெகா�ட பல ெசா�கைள
மன�� ெசா��� பா���� ெகா�வா�.
இ�ேவ ��கால��� இவ� க�ைதக���
எ�ைக ேமாைனக� தாமாகேவ வ�� ேச���
ெகா�டனேவ த�ர இவ� ேத��ேபா�
ெசா�கைள� ேத�ய��ைல.
ப���ப���� அ�க� நா�ட��லாமேல
இவ� வள��தா��, ெபா� அ����,
இய�ைக� கா��க��� மனைத�
ெச���னா�. எ�டய�ர� ஜ��
அர�மைன�� இவ� பல �லவ�க�ட�

பழ�� ச�த��ப� �ைட�த�. அ�� இவ�
இய�ைகயாக� க� இய�� அைனவ�
மன�கைள�� ெகா�ைள ெகா�டா�.
கா��ம�நாத� எ�ெறா� மாணவ�,
��ைபயா���� ��தவ�, இவ� க�பா��
ஆ�றைல� ேசா��க ேவ�� “பார�
��ன�பய�” எ�� ஈ�ற� ெகா��� ஒ�
ெவ�பா பாட� ெசா�னா�. இவ��
“கா��ம� நாதைன� பா�, அ� ��ன�பய�”
எ�� ெபா��ப��ப� ெவ�பா பா�
அவைர� தைல ��ய� ெச�தா�.
எ�டய�ர��� ெப�ேயா�க� த�ழ�ஞ�க�
சைப�� இவ��� “பார�” எ�� ப�ட�
��ட�ப�ட�. ��ெந�ேவ� இ��
உய��ைல� ப���� ப����
ெகா����தா� ��ைபயா.
அ�த� கால வழ�க�ப� பார���
இள�வய�� ��மண� நைடெப�ற�.
ெச�ல�மா� எ�� ெப� இவ���

வா��ைக� ப�டா�. ���� ����
ப�வ��� இ�த� �ழ�ைதக����
��மண� நட�த�. ம� ஆ���
��ன�சா� ஐய� �வக� அைட�தா�.
த��� �ட�ப�ட பார� எ�ன ெச�வ�
எ�� அ�யாம� �ைக�த� த�ண���,
கா��� வா��த அ�ைத ��ப�மா��,
அவ� கணவ� ���ண �வ��
��ைபயாைவ கா��� அைழ��� ெச�றன�.
கா��� ெம��� ேத��� ெவ��,
ெஜயநாராயணா க����� ேசர �ைழ��
ேத���� ெவ�� ெப�றா�. கா�
வா��ைக�� பார� வா��ைகைய�
ப����, இ�த நா� இ���� �ைலைய�
ப����, ச�க��� �ல� வ�த �ட�
பழ�க வழ�க�கைள��, அவ�றா�
ஏ�ப�� ��ப�கைள�� ����
ெகா�டா�. அ�ேபா� ��� வ����த
எ�டய�ர� ராஜா, இவைர� த��ட�

வ��ப� அைழ�கேவ ��ைபயா
எ�டய�ர� ����, ம�ன�ட� ேவைல��
ேச��தா�.
ம�ன�ட� ேவைல எ����� ஊ�ய�
ெப�வ� பார��� ேவதைன த�த�.
ேவைலைய உத�� த��னா�. �ற�
ம�ைர�� இ��த ேச�ப� உய��ைல�
ப���� ஓ� த�கா�க த��� ப��த�
ேவைல இ��பதாக அ��� அ��
ேவைல��� ேச��தா�. அ�� நா��
மாத�கேள ேவைல ெச�த �ைல��, ‘�
���’ ப���ைக�� அ�ப�
�.���ரம�ய ஐய� இவர� �றைமைய
அ���, இவைர� த��ட� ���� ெச��
தா� நட�� வ�த ‘�ேதச���ர�’�
ேவைல�கம���னா�. அ�� இவ� உத�
ஆ��ய�. உலக நட��கைள��, ந� நா���
��ேக��ைன�� ந�� அ�����த

பார��� இ�� க�ைதக� எ��� வா���
�ைறய �ைட�த�. ஆ��� ப���ைக��
அர�ய� க��ைரக� தைலய�க� எ�த
வா�����க��ைல. எனேவ ம�ைடய�
��வாசா�சா�யா� ெதாட��ய ‘இ��யா’
ப���ைக�� மா�னா�. அ�� இவர�
எ��தா�வ���� ந�ல வா��� �ைட�த�.
இ�த காலக�ட��� கா��ர� இய�க���
இவ� ��ரமாக ஈ�ப�� �லக�� தைலைம
ஏ�� �ர� கா��ர� ேபா�றவ�����
ெச�� வ�தா�. ெச�ைன��� கட�கைர�
��ட�க�� பாட�கைள� பா���,
ேப��� வ�தா�. இவர� எ����க�
����� ஆ���� எ�ராக� ��க��கைள�
ெபா��தன. ����� அ�கார வ��க���
பா�ைவ ‘இ��யா’ ப���ைக �� ���த�.
ஆனா� அ�கார��வமாக எ�.��வாச�
எ�பவ�தா� அத� ஆ��யராக� ப��
ெச�ய�ப����தா�, ஆ��� எ��ய�

��வ�� பார�தா�. அ�த ��வாச�
ைக� ெச�ய�ப�டா�. பார��� ைக�
ெச�ய�படலா� எ�ற �ைல��, அவர�
ந�ப�க� வ��� �ைரசா� ஐய�
ேபா�றவ�க�, இவைர எ�ப�யாவ�
ைக����� கா�பா���ட �ைன�தா�க�.
காரண� இவர� உட��ைல
�ைறவா��ைக�� ஒ�� வரா�, ேம��
நா�� ��தைல�� இவர�
எ����க�தா� ம�க� உண���கைள�
����ட ����, ஆகேவ இவ�
ெவ��� இ��க ேவ��ெம�ப� தா�.
ஆகேவ ந�ப�க� இவைர ைசதா�ேப�ைட
ர�� �ைலய���� அைழ��� ெச��
���ேச��� அ��� ைவ�தன�. ���ேச�
�ெர�� ஆ��க��� இ��ததா� �����
ேபா�� அ�� இவைர ஒ��� ெச�ய
��யா� எ�� க��ன�.

���ேச��� பார� �க��
�ரம�����ளானா�. இவ� �ர���கார�
எ�� �த�� இவ��� உதவ பய�தன�.
��ன� இவ��� ந�ல ந�ப�க�
அைம�தன�. ���ேச��� ‘இ��யா’
ப���ைக�� ெவ��ட�ப�ட�. ெதாட���
இவர� க�ைத, எ���� ப�க�
ெதாட��தன. வழ�க�ேபால ‘இ��யா’
ப���ைக�� ����� ஏகா�ப��ய����
எ�ரான க��ைரக� ெவ�யா�ன.
ெதாட��� ‘�ஜயா’ எ�� �னச� ம��� பல
ப���ைககைள பார� இ�����
ெவ���டா�. ெபா�ைம இழ�த �����
ேபா�� இவ��� எ�லா வைக���
��ப�ைத� ெகா���� ெகா����த�.
இவைர எ�ப�யாவ� ைக� ெச��
����� இ��யா���� ெகா�� வர
�ய�ற�. ந�ல காலமாக பார����
�ைணயாக வ.ேவ.�. ஐய��, அர��த

ேகா� ஆ�ேயா�� ���ேச� வ��
த��ன�. இ��தா� பார��� ��ெப��
கா��ய�களான, பா�சா� சபத�, க�ண�
பா��, ��� பா�� ஆ�யைவ ேதா��ன.
ப�தா��க� ��ைவ வா��ைக��� �ற�,
பார� இ��ய எ�ைல��� �ைழ�தா�.
அ�� இவ� ைக� ெச�ய�ப�� கட��
�ைற�� 21 நா�க� ைவ�க�ப�டா�.
இவைர ஜா��� ெகா�� வர ந�ப�
�ைரசா� ஐய�, ச� �.�.ராமசா� ஐய�,
அ��ெபச�� ேபா�றவ�க� �ய��
இவைர �ப�தைன ஜா��� ெவ��
ெகாண��தன�. ��ன� இவ� �� வழ��
ஒ��� இ�ைல எ�� ��தைலயானா�.
��� நா� த� மைன��� ஊரான
கைடய��� வா��தா�. இ�த காலக�ட���
ெபா�ட���� எ�� ஊ��
இ�லா�ய�க�� ேவ��ேகா���ண�க

‘அ�லா அ�லா அ�லா’ எ�� பாடைல
இய��� பா����, ர�ஜா� �ன���
இ�லா� ப��யெதா� அ�ைமயான
ெசா�ெபா�ைவ�� �க���னா�. ��ன�
கைடய������ �ற�ப��� ெச�ைன
வ�� ���� �ேதச���ர�� உத�
ஆ��யராக ேச��தா�.
மகாக� பார�யா� த��ைடய “இ��யா”
ப���ைகைய� ப�� ������ ெச��
எ�ன ெத��மா? ��ய க���� (�லக�
தைலைம�லான கா��ர� க���� இ�த�
ெபய�) ஒேர த��� ப���ைக – “இ��யா”
எ�ப�. இ�த� ப���ைக��� �ைண
��வத�� “பாலபாரதா” எ�� ஆ��ல
இத��, ‘�ேதச���ர�’, ‘��ேயாதய�’,
“�ஜயா” நா�த� இைவக�� இவ�
ஆ��யராக இ��த நட��ய� ப���ைகக�.
1905இ� கயா�� நட�த கா��ர�

மகாநா��� இவ� ப���ைக ��பராக�
கல�� ெகா�டா�. அவ�ைடய ேத�ய
உண��க�� ெவ��பா�தா� இவ� 1906
�த� 1908 வைர�� எ�� ெவ���ட
ேத�ய �த�க�. அைவக��� இவ� இ�ட
ெபய� “ேதேசாப�ஷ�” எ�ப�. இவ�
ெச�ைன வ�� �ேதச���ர��
ப�யா�ற� ெதாட����னதாகேவ
ம�ைர�� இ��தேபா� “�ேவகபா�”
எ�� ப���ைக�� “த�ைம�ர�க�”
எ�� பாடைல எ��னா�. இவர� ம�ற
பாடா�க�� உ�ள எ�ைமயான ெசா�க�
ேபாலவ�லாம� இ�� க�ைமயான
ப��த� த�� இ��பைத� காணலா�.
“வ�கேம வா�ய” எ�� பாட�தா� இவர�
�த� அர�ய� க�ைத. இ� 1905இ�
ெச�ட�ப� 15 “�ேதச���ர��”
ெவ�யா�ய�. லா�� க�சா� வ�க�ைத�

���த ேபா� நா��� எ��த �க�ெப�ய
�ள���ைய ஆத��� எ��ய� இ�த�
க�ைத. பார�யா� �னா ெச�� தன� ஆத�ச
��வா�ய பால க�காதர �லகைர 1905�
ச����றா�. அ� ப�� அவ� ��� ெச��:“யா� 1905 வ�ட� �னா ேதச�
ேபா���ைக�� அவ�ைடய
ந�பெரா�வ� �லக�� �����
அைழ��� ெச�றா�. அ�சமய� அவ�ட�
ேப�ன�� யா� அ��தெத�னெவ��
அவ�ைடய ப����, ம���லாத
அவ�ைடய சா�த �ண�ம�� ேவ��ைல.”
1906இ� இவ� ��� ச��ர பால�ைடய
அைழ��� ேப�� நா�� �ர���க��
ஒ�வராக� க�க�தா கா��ர���� ெச�றா�.
இ�த க�க�தா �ஜய��� ேபா�தா� 1906
�ச�ப�� பார� க�க�தா அ����ள
ட�ட� எ��ட��� த�����த �வா�

�ேவகான�த�� ��ைய��, பார�யா�
த��ைடய ஆ��க ��வாக ஏ���
ெகா�ட சேகாத� �ேவ�தாைவ�
ச����றா�. பார� �லக� �� ைவ����த
ப���� ஓ� சா��, “உ�ைமயான
ேதசா�மான��� � �லக��� ேமலான
இ��ய� இ� இ��யா��� இ�ைல,
இ��லக���� இ�ைல எ�ப� எ�
அ���ராய�” எ�� ெசா�வ�����
���ற�.
1908இ� ெச�ைன ��வ���ேக�
க�ைகெகா�டா� ம�டப��� நைடெப�ற
ஒ� ��ட��� “ெச�ைன ஜனச�க�” எ��
அைம�� ெதாட�க�ப�ட�. இ�� வ.உ.�.,
ச�கைர� ெச��யா�, �ேர��ரநா� ஆ�யா,
ேக.ெவ�க�டரமணரா�,
எ�.��வாசா�சா�, வரதராஜ ச�மா
ஆ�ேயா�ட� ���ரம�ய பார�யா��

��வாக� ���� அ�க� வ��தன�. இ�த
ஜனச�க� தா� ெச�ைன�� ‘இ��’ ெமா�
க��� ெகா���� வ����கைள�
ெதாட��ய�. இ�த ஆ�� (1908) �ர�
நக�� நட�த கா��ர� மகாநா�தா�
வரலா��� �க� ெப�ற மகாநாடாக
அைம�� �தவா�க����, �லக�
தைலைம�லான கா��ரசா���� தகறா�
உ�டா� பா��� ��ற மகாநா�. இ��
பார�யா� கல�� ெகா�ட வரலா�ைற அவ�
ஒ� க��ைரயாக எ������றா�.
பார�யா� இ��ய அர�யைல ம���
கவ��� எ��யவ��ைல. உலக அர�ய�
அர��� நைடெப�� அைன�ைத��
கவ��� எ��யவ�. தா� சா��
த�ண��� �ட ெச�ட�ப� 11 அ�� அைர
மய�க �ைல�� அவ� �ேதச���ர��
ஆ�கா��தா� ம�னைர� ப��ய க��ைர

ஒ�� எ�த ேவ��ெம��
�ல������றா�. �ெர��� �ர��,
ர�யா�� ெல�� தைலைம��
நைடெப�ற �ர��, ஐ�� ��தைல
இய�க�, அெம��க ��தைல� ேபா�
ேபா�ற அய�நா��� �ர��கைள�
ப���� எ������றா�. ���பாக
1917இ� ர�யா�� ெகா��ேகால� �ஸா�
ம�ன�ைடய ���� ப���� �ர��யாள�
ெல��� எ��� ப���� அவ� எ��ய
பாட�தா� ��கால��� ர�யா
��வ��� பார��� �க� பரவ�
காரணமாக அைம�த�.
1857இ� வடநா��� நட�த “��பா� கலக�”
எ�� ����� வரலா�� ஆ��ய�களா�
எ�த�ப�ட �க���ைய பார� “இ���தான
�த��ர ��த�” எ�ேற ������றா�.
அ�ம��ம�லாம� இ�த� �ர��ைய

அ��� ����� அர�யா� ெவ���ட
மகாசாசன�ைத அைனவ�� ஆகா, ஓேகா
எ�� வானளாவ� �க��� த��யேபா�,
பார� ம��� “அத� ஒ� வா��ைதயாவ�
உ�ைமைய� �ர�ப��க��ைல. அ�த
சாசன� நா�� �த� நா� வைர�� இர��
�வ��க� ஏ��� பா��தா�� எ�
அள��ட உ�ைம �ைடயா�” எ��றா�.
இ�பதா� ��றா�� ெதாட�க கால���
�லக�� கா��ர�� �ரசாரகராக பார�
�ள�����பைத நா� கவ��க
ேவ������ற�. அ� எ�வள�
ஆப�தான�, ����� அரசா�க���
அட���ைற�� அவ� ஆளாக ேவ��ய
���ைலகைள ஏ�ப���ய� எ�பைத��
எ���பா��தா�தா� பார���
��ரமான ேதசப�� நம�� �ள���.
இ�� 1921ஆ� ஆ��� ��வ���ேக�

ேகா�� யாைன இவைர ����
த����ட�. அத� காரணமாக இவ� �ல
கால� ப�����தா�. ��ன� உட�நல�
ேத� ேவைல��� ெச�றா�. அ�ேபா�
ஈேரா�ைடய��த க��க�பாைளய� எ��
ஊ����த கா��ர� வ��� ஒ�வ�
அைழ��� ேப�� அ�� ெச��
‘சாகா���ப� எ�ப�’ எ�� தைல���
உைரயா��� ����னா�. ெச�ைன
����ய அவ��� வ���� க��� ேநா�
உ�டா� அவ��ப�டா�. �யா���
உ��ர� தா�காமா� ம����ண ம��தா�.
ெச�ட�ப� மாத� 11ஆ� ேத� இர�, 12ஆ�
ேத� ��ய�காைல 2 ம� �மா��� இவ�
உ�� ���த�. இவர� இ�� யா��ைர��
�மா� 12 ேப� ம��ேம கல��
ெகா�டனரா�. இ�ப� ெயா� மகாக���
வா��ைக ����� வ�த�. வா�க மகாக�
பார�யா�� �க�

த��� ெத�ற� �� �. க

இ��ய �த��ர� ேபா� பல அ�ய
தைலவ�கைள� க�����ற�. அர�ய�
ம��� சா��தவ�க�தா� இவ�க��
ெப��பாேலா�. அர�ய� வா�யாக��,
ெமா���லைம�� ெப�ற பல�� �த��ர�
ேபா� �ர�களாக� �க������றா�க�.
ஆனா� இவ� அர�ய�, ெமா���லைம,
ைசவ�, ெதா��ச�க� ப�, ச�க
�����த�க� எ�� பல �ைறக���
பா�ப�டவ� இவ� ேபால ேவ� யா��
உ�டா எ�ப� ெத�ய��ைல.
தைலவ�க�� ������� ெசா�ல

ேவ��யவ� த���ெத�ற� எ��
ேபா�ற�ப�� �� �.க. ஆவா�. இவர�
த��த�� எ���� ேப��� இவ����
த� ���ைர� ப��த�.
��வா�� ���தாசல க�யாண��தர
�த�யா� எ�பத� ���கேம ��. �.க.
எ�ப�. இவ� 1883இ� �ற�தா�. இவர�
பா�டனா� கால��ேலேய இவ�க� ���ப�
ெச�ைன��� ��ெபய��� ��ட�. இவர�
த�ைதயா� ���தாசல �த�யா�. இவ���
இர�� மைன�ய�. �த� மைன� இற�த
��, ��ன�மா� எ�பவைர மண��
ெகா�டா�. இவ�க��� நா�� ெப�க�,
நா�� ஆ�க� �ற�தன�. இவ�க��
ஆறாவ� �ழ�ைததா� ��.�.க.
இவர� த�ைதயா��� ெச�ைன
ராய�ேப�ைட�� �யாபர� ெதா��. இவ�
ெச�ைன ெச�பர�பா�க� ஏ�ைய மராம��

ெச��� ப�ைய ஏ���ெகா�� ��ள�
எ�� �ராம��� ��ேய�னா�. அ��
இ����ேபா�தா� 26-8-1883இ� ��.�.க.
�ற�தா�. இவ��� ஆர�பகால க��ைய
அ���� ப����ட� இ�லாததா�
இவர� த�ைதேய �க�� வ�தா�. ��ன�
ெச�ைன�� வ�� ப���� ேச��தா�.
இவர� ���ப �ழ� காரணமாக��,
இவர� ெசா�த காரண�களா��
ப�தாவேதா� இவர� ப���க��
��வைட�த�. ஆனா� இவர� �ற�க��
ேதவார�, ��வாசக� எ�� ெதாட��த�.
இவர� ம�யாைத�� உ�யவரான
க�ைரேவ� ��ைள எ�பவ�ட� இவ�
த�� ப��றா�. அவ� காலமான ��
ம�ைல ��வா� த�காசல �த�யா�
எ�பவ�ட� த�� ப��றா�. த�ேழா�
இவ� சம���த�� ந�� ப��றா�.
இவர� ெசா�த �ய��யா� ஆ��ல�,

ேவதா�த�, �ர�மஞானத��வ� ேபா�ற
பல �ைறக�� இவ� �ய�� க���
ேத��தா�.
க�� ஒ��ற���தா�� வா�வத�� ஒ�
ெதா�� ேவ��ேம. அதனா� �ல கால�
�ெப�ச� ��வன��� ப�யா��னா�.
இவர� ேத�ய உண�� அ�த க�ெப���
ெவ�ைள �தலா�க���� ���காம�
ேவைல ேபா���. அ�ேபா� ெச�ைன
வ�� ெசா�ெபா�� ஆ��ய வ�கேதசப�த�
��� ச��ர பா�� ேப�ைச� ேக�க
ேந��த�. அர��த�� ப���ைக�� இவைர
ஒ� ேதசப�தனாக உ�வா��ன. ேவைல
ேபான �ற� தன� தைமயனா� நட��ய
அ�சக� வா�லாக ெப�ய �ராண�
����ைர எ�� ெவ���டா�.
��ம��ர����� �ள�க� எ��
ெவ���டா�. �ற� �லகால� ெவ��ய�

ப���� ஆ��யராக� ப�யா��னா�.
கா��ர� இய�க��� இவ� த�ைம
இைண��ெகா�� ப�யா�ற�
ெதாட��னா�. ‘ேதசப�த�’ எ��
ப���ைக�� ஆ��ய� ெபா��ைப ஏ��
நட��னா�. �ற� அ������ ெவ�ேய�
“நவச��” ப���ைக�� ஆ��யரானா�.
1941இ� இ�த ப���ைக�� ���
ேபா���. 1917இ� கா��ர�� ��ரமாக
ஈ�ப�ட �� �.க. 1934 வைர அ��
��ைமயாக ப�ேக�றா�. இவ� கால���
கா��ர�� ��ன� வ��தவ�க� டா�ட�
�.வரதராஜு� நா��, ஈ.ேவ.ராமசா�
நாய�க�, �� �.க. ஆ�ேயாராவ�. எ���
கால ஓ�ட��� இ�த� க���� ஏ�ப�ட
க��� ேவ��ைம காரணமாக
ஒ�ெவா�வ�� த��த� வ�ேய
பய��க ேவ��யதா� ��ட�. இ��
�த� இ�வ�� கா��ரைச ����

ேபா���டா�� �� �.க ம��� க��ைய
��� �லகாம� ச�� ஒ���ேய இ��தா�.
1918இ� வா�யா எ�பவரா�
ெதாட�க�ப�ட ெச�ைன ெதா��ச�க���
இவ� ஈ�பா� கா��னா�. இ�த ெச�ைன
ெதா�லாள� ச�க�தா� இ��யா�ேலேய
ெதா�லாள�க��ெகன உ�டான
ச�க�க�� �த� ச�கமா��. இவர�
கா��ர� அர�ய� ப��� இவ� �ைற
ெச�ற��ைல. ஆனா� 1947இ� நட�த
ப���கா� க�நா�� �� ெதா�லாள�
ேபாரா�ட��� அ�ேபா���த கா��ர�
அரசா� ���� காவ�� ைவ�க�ப�டா�.
இவ� 1919இ� மகா�மா கா��ய�கைள
�த��தலாக� ச���தா�. ேலாகமா�ய
பாலக�காதர �லகைர வ.உ.�த�பரனா�ட�
ெச�� க�� உைரயா�னா�. அ�ேபா�
ெச�ைன கவ�னராக இ��த லா��

ெவ���ட� எ�பவ� இவைர அைழ���
க�ைமயாக எ�ச��தா�. நா�கட�த
ேவ������� எ��� இவ�
ெத�������றா�. அ�ப�ெயா� எ�ண�
கவ�ன��� இ��ப� அ���
அ�ேபா���த ஜ��� க����
தைலவராக இ��த ச� ��� �யாகராச�
கவ�ன�ட� அ�ப�� ெச�தா� �ப�தமான
�ைள�க� ஏ�ப�� எ�� ��
நா�கட�தைல� த��� ���னாரா�.
1925இ� கா���ர� நக�� நட�த த��நா�
கா��ர� மகாநா��� ெப�யா� ஈ.ேவ.ரா.
வ��� வா� �ர�����வ� ��மான�
ஒ�ைற ெகா�� வ�தா�. அ�த மாநா����
தைலைம வ��தவ� �� �.க. இ�த
��மான�ைத தைலவ� ஏ�க ம��� ��டா�.
இதனா� ேகாபமைட�த ெப�யா� மாநா�ைட
��� ெவ�ேய�னா�. கா��ர���� தைல

������ த� இய�க� க�ட� நாட��த
வரலாறா���ட�.
ப��க� �றைம ெகா�டவராக �� �.க.
�ள��னா�. அர�ய��, ெதா��ச�க
இய�க���, த��ல��ய���, ைசவ
சமய��� இ�ப� இவர� ப� பல
�ைறக��� �ற���� �ள��ய�. �க
எ�ைமயானவராக இவ� �க��தா�.
1943இ� இவ��� ம��ழா
எ��க�ப�ட�. த��நா��� ப���ைகக�
எ�லா� இ�த �க����காக �ற�� மல�க�
ெவ���டன. ம��ழா���� �ற� இவ�
ேம�� ப�தா��க� பய��ள ப�கைள�
ெச��ெகா�� வா��தா�. ஏராளமான
��கைள எ��னா�. ெதா�லாள�
இய�க�க�ெல�லா� ப�� ெகா�டா�.
இவர� ெதா��ச�க ப�க�� வ.உ.�.��
ப�ெக���� ெகா��, ெச�ைன �ைற�க�

ெதா�லாள� இய�க��� ��ரமாக
இ��தா�. இ�வள� ெபய���� �க����
உ�யவரான �� �.க. ெசா�த �� இ��,
வ��� கண�� இ��, கா�� கால�
இ��, எ�ய கதராைட�� நா�� �ழ
ேவ��, ச�ைட, அ�ல� �ல சமய�க��
ேம� ��� ம��� எ�� இ�ப� �க
எ�யவராகேவ இ��தா�. இ�� நா�க��
ச��கைர �யா�யா� க�பா�ைவ இழ��
��ைம வா�ட தன� எ�பதாவ� வய��
ஒ� வாடைக ���� 1953 ெச�ட�ப� 17�
உ�� ��தா�.
இவைர� ப�� �� எ����ள ேபரா��ய�
மா.ரா.ேபா. ��சா� இவைர� ப��
����ள க��� “ப��பா� இமய�,
ப�பா� ��� ெத�ற�, ப�யா�
��நா��கரச�, ���க� ெசா�னா� த�ழக�
க�ணார� க�ட ஒ� கா��. பல சாரா����

ப���ைன �ைற�த வா��ைக, இ��
அவர� ��க�� ஒ�மயமா� வா��ற�”.
வா�க �� �.க. �� �க�!

ப��ெபா� உ.
���ராம��க� ேதவ�

ப��ெபா� ���ராம��க� ேதவ� எ�ற
ெபய� த��நா���
�ைல����க���ள ஊ�க�� �ட
�ரபலமான ெபய�. ேத�ய�� ெத��க��
தன� இ� க�களாக� பா��த மகா�.

ம�ைர� ப���� �த��ர� ேபாைர
����� நட��ய �ர�க��
�த�ைமயானவ� ப��ெபா� ேதவ�
அவ�க�. ராஜா� அவ�க� ேதவ� ��
அ��� ப��� ெகா�டவ�. நா�
அ�ஜுன� எ�றா� ேதவ�தா� சார�
எ�றா� அவ�. ம�ைர�� ஏ.ைவ��யநாத
ஐய� தைலைம�� ஆலய� �ரேவச�
ேம�ெகா�ட ேபா� பல�த எ����
இ��த�. அ�ேபா� ராஜா� ேதவ�
அவ�கைள�தா� ச��யா��ர�க����
�ைணயாக இ��க� ப��தா�. க�ரவைன�
க�ட ப� ேபால எ���� இ��த இட�
ெத�யாம� மைற�த�. ஆலய� �ரேவச�
�க �ம�ைசயாக நட�த�. ேத�ய��
ெத��க�� ேதவ� கைட����த இ�
ெகா�ைக� ����க�.
அ�த நா�� இராமநாத�ர�

மாவ�ட�����ப�ட �ல ப��க��
ஜ��� க���ன�� அ���ற�கைள�
எ���� அ�ெக�லா� ேத�ய �ழ�க�கைள
எ�ெரா��க� ெச�� “கா��ரைச� கா�தவ�”
எ�� பாரா�ைட �ர� ச��ய�����ட�
ெப�றவ� ேதவ�.
���ராம��க� ேதவ� இராமநாத�ர�
மாவ�ட��� க�� அ�ேக��ள
ப��ெபா� �ராம��� 1908ஆ� ஆ��
அ�ேடாப� மாத� 30ஆ� நா� �ற�தா�.
த�ைத உ��ரபா��� ேதவ�, தாயா�
இ��ரா� அ�ைமயா�. இள� வய�� இவ�
தாைய இழ�தா�. தாைய இழ�த இ�த�
தனய��� ஒ� இ�லா�ய� ெப�
தா��பா� ஊ�� வள��தா�.
1927ஆ� ஆ�� தன� 19ஆவ� வய��
ெச�ைன ெச�� வழ�க�ஞ�� கா��ர�
தைலவ�மான எ�.��வாச ஐய�காைர�

ச���த �� கா��ர�� ேச��தா�. அ�ேபா�
ெச�ைன�� டா�ட� அ�சா���
தைலைம�� நைடெப�ற கா��ர�
மகாநா��� கல�� ெகா�டா�. அ��
ேநதா� �பா� ச��ர ேபா�� அ��க�
இவ���� �ைட�த�. அத� �ற� ஊ�
����ய ேதவ� ெத� மாவ�ட�க��
���� பயண�ைத ேம�ெகா�� �த��ர�
�ர�சார��� ஈ�ப�டா�.
�வசாய� ���ப��� �ற�த ேதவ�
�க�ெப�ற தைலவ�க� பலைர அைழ��
ராஜபாைளய��� �வசா�க� மாநா��ைன
நட��னா�. ராஜா� 1937இ� ெச�ைன
மாகாண �த�வராக� ெபா��� ஏ�ற��
ஆலய� �ரேவச� ச�ட�ைத� ெகா��
வ�தா�. தா��த�ப�டவ�கைள ஆலய���
அைழ��� ெச��� ெபா��ைப ம�ைர��
ஏ.ைவ��யநாத ஐய� ேம�ெகா�டா�.

அவ��� அ�� பய�கர எ����
ஏ�ப�ட�. அ�த எ���ைப ��ய���
அ�த� ேபாரா�ட�ைத ெவ��கரமாக
நட��� கா��னா� ேதவ�.
ராமநாத�ர� ��லா ேபா�� ேத�த�� இவ�
���ள������� ேத��ெத��க�ப�டா�.
இவ� ��லா ேபா�� தைலவராக வ�வா�
எ�� எ�ேலா�� எ��பா��தன�. ஆனா�
க�� �.எ�.�மாரசா� ராஜா�� ெபயைர
�பா�� ெச�த��, அவர� ெவ����
உ��ைணயாக இ��� பா�ப�டா� ேதவ�.
1937இ� ச�டசைப ேத�த� நட�த�.
அ�ேபா� பல�ெபா���ய க��யாக
�ள��ய ஜ��� க����� கா��ர����
பல�த ேபா��. ராமநாத�ர� ெதா����
ராமநாத�ர� ராஜா ஜ��� க�� சா���
��றா�. அவ� சம�தான��� ம�ன���
எ�ராக யா� கா��ர�� ேபா���ட ����.

அ�ப� ேபா����டா�� ெவ�� ெபற
���மா? அ�த �ைல�� ேதவைர
கா��ர� க�� அ�� �����ற�. ேதவேர
ெவ�� ெப�றா�.
அ�ேபா� சா��� ெதா���� காமரா�
��றா�. அ�த� ேத�த�� க�� எ����
அம��� இைடேய காமராைஜ ெவ�� ெபற
ைவ�தவ� ேதவ� அவ�க�தா�. கா��ர��
அ�ேபா� மகா�மா கா����
தைலைம��� ேநதா� �பா� ச��ர ேபா�
அவ�க���� ேபா�� �ல�ய�. ���ரா
கா��ர�� மகா�மா கா�� ப�டா�
��தாராைமயாைவ தைலைம� பத���
�����றா�. ேநதா�ைய ��ர ேதசப�த�க�
ஆத��தன�. இ�த� ேபா���� ேதவ�
ேநதா�ைய ஆத���றா�. ேநதா� ெவ��
ெப�ற�� கா��� ப�டா��� ேதா��
எ� ேதா�� எ�� அ���தா�. கா��ர��

அ�ேபா� இ� ேகா��க���ைடேய
ஒ��ைம��லாம� �ற� ேநதா� ரா�நாமா
ெச��� ���ைல ஏ�ப�ட�.
கா��ர����� ெவ�ேய�ய ேநதா�
பா�வ�� �ளா� எ�� க��ைய�
ேதா�����றா�. அ�� ேதவ� அ�க�
வ��தா�.
இர�டா� உலக� ேபா� நட��
ெகா����த சமய��� ேதவ� ��ரவாத
ேகா��ைய� ேச��தவ� எ�� ெசா��
அவைர ம�ைரைய ��� ெவ�ேய
ேபாக��டா� எ�� தைட ���தன�.
இ�ேபா�ற அட���ைறக���
அ�ப�ய���யவரா ேதவ�. தைடைய ��
ெசா�த �ராமமான ப��ெபா�����
ெச��றா�. வ��� ����வன��� ைக�
ெச�ய�ப�� 18 மாத �ைற த�டைன
ெப��றா�. ���� �ைற��

அைட�க�ப�டா� 1939 ெச�ட�ப�
மாத���
18 மாத �ைற த�டைன ���� ெவ�ேய
வ�த ேதவைர, �ைற�சாைல வா���
ம�ப��� ைக� ெச��றா�க�. பா�கா���
ச�ட��� ப� ���� ைக� ெச�ய�ப��
�ைற�� அைட�க�ப�டா�. ����,
ேவ��, அ���ர�, ராஜ����, அ�ேரா��
ஆ�ய �ைறக�� இவ�
அைட�க�ப����தா�. ேபா�� ஜ�பா�
சரணைட�த �ற� ேதவ� ஆறா��
�ைறவாச����� �ற� ெவ�ேய வ�தா�.
�த��ர� ெப�� கால�
ெந�����டத�கான அ���க� ேதா�ற�
ெதாட��ன. 1946இ� ச�டசைப��� ேத�த�
நட�த�. ேதவ� ���ள��� ெதா����
ேபா����� ேத��ெத��க�ப�டா�.
�.�ரகாச� �த�வராக� பத�ேய�றா�.

ேதவைர த��ைடய அைம�சர���
ேச��ப� �ரகாச� அைழ�தைத ேதவ�
ஏ��� ெகா�ள��ைல. கா��ர�� ஒ�
��வாக ெசய�ப�� வ�த ேநதா���
பா�வ�� �ளா� க�� 1948� த�� க��யாக
ெவ�ேய வ�த�. அ�ேபா����� ேதவ�
கா��ர�� இ�ைல, பா�வ�� �ளா���
தைலைம� ெபா���� இ��தா�. இ�த
�ைல�� இ��ய அர�ய� ச�ட� அம���
வ�� ��யரசாக 26-1-1950இ�
�ரகடன�ப��த�ப�ட�.
இ��ய� ��யர�� �த� ெபா�� ேத�த�
1952இ� நைடெப�ற�. ேதவ� ���ள���
ச�டம�ற ெதா�����, அ����ேகா�ைட
நாடா�ம�ற� ெதா����� ஒேர ேநர���
ேபா����டா�. இர���� ெவ��
ெப��� �� ச�டசைப உ���ன� பத�ைய
ரா�நாமா ெச����� நாடா�ம�ற

உ���னராக� ெதாட��றா�.
ம�ைர�� நட�த அைம�
ேப��வா��ைத�� ேபா� அ��
ப��ெகா�ட ஒ�வ� ெகாைல��ட
வழ��� ேதவ� ைக�ெச�ய�ப��
���ேகா�ைட �ைற�� இ��தா�. அ��
இவர� உட�நல� ெக�ட�. அ�ேபா� ெத�
மாவ�ட�க�� இ�ேவ�
���ன�க���ைடேய கலவர� ��ட�.
அ�ேபா� காமரா� �தலைம�சராக
இ��தா�. ம�ைர�� இவ� ைக�
ெச�ய�ப�ட �க���ேய ஒ� நாடக
பா��� அைம�த�. ��ய�காைல எ���
ம�ைர����� �ற�ப�� ���ள���
�ற�ப�� ைவைக ந�� பால��� அவர�
கா� வ��ேபா� பால��� ந���
ேபா�ஸா� இவைர� த��� ���� ைக�
ெச��றா�க�. கா����� �ேழ இற��ய

ேதவ� �ழ�கா���� �� வைர ெதா���
தன� ப��� �ற கத� ��பா��
ைக��ட�தா� தாமத� ேபா��
அ�கா�க� அவ� ைககைள� �����
ெகா��றா�க�. இவ� ஏேதா ஆ�த�ைத
எ���றா� எ��. இவ� அவ�கைள
ஒ������� த� ைப����� ப��னா�
ஆன ������ ைபைய எ��� அ�����
ைக�ைறய ����ைற எ���� த�
ெந���� ���ெகா��, ஊ� இ�ேபா�
ேபாகலா� எ�றா�.
இவ� இ�ேபாைதய �ய�மா� எ��
ப�மா���� ெச�� அ�� வா�� த��
ம�கைளெய�லா� ச�������றா�.
அவ�க� இவ��� �க� �ற�பான
வரேவ�ைப அ��தன�. அ�� ெச�ற பல
இ��ய� தைலவ�க�� இவ��� அ��த�
ேபா�ற வரேவ�� ேவ� யா����

அ��க�ப�ட��ைலயா�. எ�ெக�லா�
த�ழ�க� வா��றா�கேளா, உல��
அ�தைன ப��க��� ேதவ�� �க�
பர�� �ட�த�.
1957இ� நட�த ெபா�� ேத�த��� இவ�
���ள��� ச�டம�ற ெதா��,
�������� நாடா�ம�ற� ெதா��
இர���� ேபா�����றா�. இர����
ம�ப� ெவ��. இ�த �ைற��
நாடா�ம�ற உ���ன� பத�ைய ைவ���
ெகா�� ச�டம�ற உ���ன� பத�ைய
ரா�நாமா ெச�� ���றா�. உட�நல�
ெக����ட �ைல�� 1962�
நாடா�ம�ற���� ம��� ேபா�����
ெவ�� ெப��றா�. ஆனா�� இவ� ெட��
ெச�� பத� ஏ��� ெகா�ள��யாதப�
உட��ைல ெக�� ���ற�. த��ைடய
ந�ப� ���� டா�ட� காளேமக�

அவ�க�ட� த�� ஓ�� எ���� ெகா��
ைவ��ய� ெச��� ��யாம� ம�ைர
ெச�� ���றா�. அ�� அவ�
30-10-1963இ� தன� 55ஆ� வய��
இ��லக வா��ைகைய ��� உ��
�ற�தா�. வா�க �ர� ���ராம��க�
ேதவ�� �க�!

�யாக�ல� ேகாைவ
எ�.�.ராமசா�

�வா� �ேவகான�த� அ��ைரெய���
��� வ�� ஒ� ப��: “மரண� வ��
வைர��� ேவைல ெச�. நா� உ��ட�
இ���ேற�. நா� இற�த �ற�� எ� ஆ�
உ��ட� இ��� ேவைல ெச���. இ�த
வா��ைக வ�வ�� ேபாவ�மாக
இ���ற�. ெச�வ�, �க�, இ�ப�க�
எ�லாேம ஏேதா ஒ� �ல நா�க�தா�
�ைல������. உலக�ப�� �ைற�த ஒ�
��ைவ�ேபால வா��� இற�பைத�ட,
உ�ைமைய ேபா���� ெகா�ேட,
கடைமைய� ெச���ேபா� உ�� ��வ�
�க �க ேமலான�. ��ேன�� ெச�!
உன�� அைன�� நல�க�� அ�ள
இைறவைன� �ரா�����ேற�”.
இ�த அ�� வா���ேக�ப ைவய��� ஏைழ
எ�ய உைழ�பாள�க��காக வா�வா��
வா���, நா���� உைழ��, ��கா �க��

ெப�ைம�� ெப�� தன� 31ஆ�
வய�ேலேய மரண�ைத� த����ட ஒ�
�யாக ��ஷ�� வா��ைக� ச�த�ைத�
���கமாக இ�ேபா� பா��ேபா�.
ஒ� ெதா�லாள� தைலவைர, ேதச���
��தைல�காக� பா�ப�ட ஒ� இைளஞைர,
ப�ேவ� ச�த��ப�க�� ெகாைல
ெவ�ேயா� தா�� அவைர
��னா��ன�ப�����, ம�க� மன��
��கா இட� ������ட ேகாைவ
எ�.�.ராமசா�தா� �வா�
�ேவகான�த�� வா���ேக�ப வா���
மா�� ேபானவ�.
1912ஆ� வ�ஷ� மா�� 11ஆ� நா� இவ�
�ற�தா�. த�ைத ேகா��தசா� நா��,
தாயா� ��த�மா�. ெப�ேறா�க� இவர�
�� வய�ேலேய காலமா���டன�. இவர�
அ�ண� ராஜு எ�பவ�� அரவைண���

வள��தா�. 1930இ� மகா�மா கா�� உ��
ச��யா��ரக��� ைகதானேபா�, இவ�
தன� மாணவ�ேதாழ�கைள ஒ�� �ர��
எ���ைப ெவ��ப���னா�. இவ� இள�
மன� �ர��ைய நா�னா��, மகா�மா��
அ��ைச, ச��ய� ஆ�ய ேகா�பா�க�
இவைர� கவ��தன. இவ� ந�ப�க�
ஒ��ேச��� “உ�ைம உ�ள கழக�” எ�ற
ெபய�� ஒ� ச�க� ��� வார� ஒ��ைற
ஒ�� மைற��� த�தம� க����கைள
ெவ���� வழ�க�ைத� ைகயா�டன�.
இவ�க� ஒ� அ�சக�ைத�� ���ன�.
இவ� �வன���காக சேராஜா ����
ேவைல��� ேச��தா�. அவ� அ���ள
இய��ர�க�� ப�� ���வ��
தைல�ற�த ��ண� எ�� ெபய� ெப��,
அ�த ஆைல�� ‘மா�ட�’ எ�� த��
ெப�றா�. ம�கைள ஒ�� �ர��வ���,

�றைமயாக வ�நட��� ெச�வ���,
ெதா�லாள�க�� நல�� அ�கைற
ெகா�டவ� எ�ற �ைற��� கா��ர�
க�� இவ� �� க� ைவ��, இவைர
ேத�த�� ேபா���ட ைவ�த�. இவ���
எ�ராக பலமான ேபா�� இ����, �க�
ெப�ய கா��ர� தைலவ�க�� ஆதர��
இவேர ெவ�� ெப�� தன� 25ஆ� வய��
ச�டசைப உ���ன� ஆனா�. 1937இ�
ராஜா� தைலைம�� அைம�த ெச�ைன
ச�டசைப�� இவேர வய�� இைளயவ�.
இவர� ெதா�லாள� சா�� நடவ��ைகக�,
ேகாைவ �� அ�ப�க��� வ��த�ைத
அ��தேபா��, இவ� ெதா�லாள�
நலைனேய ���யமாக �ைன�தா�. ஆனா�
இவர� நடவ��ைககளா� ஆ��ரமைட�த
�தலா�க� �ல� இவைர ஒ���� க�ட
�ைன�தன�. அ�த �ய����
ெதா�லாள�கைளேய பய�ப���வ�

எ��� ��� ெச�தன�.
��ய�ள� எ�� இட��� ஓ� ��ட���
ேப����� ����ைக�� �ல� இவைர�
தா�� ���, இற����டா� எ��
ஓ���டன�. ெதா�லாள�க� ேவைல
���த� ெதாட��த�. ஆ��ரமைட�த
ெதா�லாள�கைள எ�.�.ராமசா� அைழ��
“அைம�யாக இ��க�. ஆ��ர�படா��க�.
ெகா���� ஆ��ர�� கா��ய
ெகா�ைகக��� �ரணானைவ” எ��
எ���ைர�தா�. ெதா�லாள� தைலவ�
�.�.�� அவ�க� தைல���
ேவைல���த�ைத ������ ெகா��
வ�தா�. 1937இ� ேகாைவ ��லா ேசாஷ�ச
ப�சாைல� ெதா�லாள� ச�க�
��வ�ப�ட�. அத�� எ�.�.ராமசா�
�ைண� தைலவராக இ��தா�. ேசாஷ�ச�
எ�ற ெபயைர அரசா�க� ஏ�காததா� அ�த
ெசா�ைல ���ேய ச�க� ப��

ெச�ய�ப�ட�. ��ன� எ�.�.ராமசா�
இ�த ச�க��� தைலவராக ஆனா�.
1938இ� �ைளேம��� ஒ� ��ட�. ஆ��ர
மா�ல�ைத� ேச��த ேகாபால ெர��
ேப�னா�. இ�த� ��ட��� எ�.�.ஆைர.
����� க�ட ஒ� ��ட� கா����த�.
அ�ேபாலேவ ��ட� ���� அைனவ��
����� ேவைள�� எ�.�.ஆைர இ����
த�க� ெகா�� தா�� ����னா�க�.
ெதா�லாள�க�� ���டா ம�னனாக
இவ� �ள��ய� இவர� உ���ேக
ஆப�தாக வ�� ேச��த�. இவ� ம���வ
மைன�� இர�� மாத கால� ���ைச
ெப��� ேத�னா�. �ற� 1940இ�
உ�மைலேப�ைட�� நட�த ��ட����
இவ� தா�க�ப�டா�. இ�� இவர� ெதாைட
எ��� ���த�. �����, தைல���
ந�ல அ�. ��ட நா� ���ைச��� ��

இவ� ேத�னா�� தன� 28ஆ� வய�ேலேய
ைக�த� ெகா�� நட��� �ைல��
ஆளானா�.
இர�டா� உலக� ேபார கால���, �����
ேபா� �ய��க��� உதவ��டா� எ��
ச��யா��ரக� நட�தேபா�, ேகாைவ
ப���� இவ� 1940 ஆக�� 22ஆ� ேத�
��காந���� ச��யா��ரக� ெச��
�ைற�ப��, ேவ�� ெகா��
ெச�ல�ப�டா�. அ�� அவ� ேநா�
வா��ப�டா�. 1941 நவ�ப� 6இ�
த�டைன ���� ��தைலயானா�. இவ�
ேகாைவ�� ம���வமைன�� த��
���ைச எ���� ெகா����த ேநர���
ம�ப��� எ��க� இவைர� க��யா� ���
ெகா�ல �ய�றன�. ெத�வா�னமாக உ��
த��னா�. �ற� இவர� தைலைம��
இ��த ெதா�� ச�க� பல கா��ர�

தைலவ�கைள அைழ��� ��ட�கைள
நட�� �த��ர� ேபாரா�ட ேவக�ைத
அ�க�ப���னா�. இ�த� ���ைல��
ேகாைவ ��க� ���� ஒ� �ஃ��
ெதா�லாள�க� அைனவைர�� ��வாக�
ேவைல ��க� ெச�தன�. �யாய� ேக�க�
ெச�றேபா� எ�.�.ஆ��,
ேக.�.��ேவ�கட� எ�� தைலவ��
தா�க�ப�டன�. இத� பயனாக� ெப��
கலவர� ��ட�. ஒ� ெதா�லா�
இற�தா�.
இத��ைடேய 1942 ஆக�� 8ஆ� ேத�
ப�பா�� ��ய கா��ர�� மகா�மா
“ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�” எ��
ேகாஷ�ைத� ெகா��தா�. எ�லா கா��ர�
தைலவ�க�� ைக� ெச�ய�ப�டன�.
ேகாைவ�� 1942 ஆக�� 13ஆ� ேத�
எ�.�.ஆ� அவ�க� ைகதானா�. ேவ��

�ைற�� இ��த இவர� உட��ைல �க��
ேமாசமாகேவ, யாராவ� ேகாைவ�����
வ�� அவைர அைழ��� ேபா�மா� �ைற
��வாக� ேக��� ெகா�ட�. அ�ப�
யா�� ேபா� அைழ�� வ�வத�� ��ேப
இவைர ர��� ஏ��� த�யாக
அ�����ட�. ேகாைவ�� மய�க
�ைல�� வ��ற��ய இவைர டா�ட�
�வான�த� எ�பவ� அைழ��� ெச��
���ைச அ��க ஏ�பா� ெச�தா�. அத�
�ற� ��� மாத�கேள உ�ேரா� இ��த
எ�.�.ராமசா� தன� 31ஆ� வய��, 1943
��ரவ� 12ஆ� நா� ேகாைவ��
காலமானா�. அ�� ேகாைவ நகரேம
அ�த�. �� ெதா�லாள�க� அ�தைன
ேப�� த� ���ப�தைலவ� இற�தைத�
ேபால த��தன�. �த��ர� ேபாரா�ட���
ஈ�ப����த கா��ர� ெதா�ட�க�
அ�தன�. நா����ைழ�த ஒ� �யாக� �ட�

மைற�த�, அ��� �க இள� வய��,
ெகா�ம�யாள�க�� தா��த��� ஆளா�!
நா�� ��தைலைய� காணாமேல அ�த
இள� ��க� மைற�த�. வா�க �யாக�ல�
எ�.�.ராமசா� �க�!.

ேகாைவ �.�.��ைபயா

த��நா� கா��ர� ேகா��� �ச���
ெபய� ெப�ற�. அ�த� கால��ேலேய
ராஜா� ேகா�� எ��� ச��ய����
ேகா�� எ��� ������த�. இ�த ���
த��நா� கா��ர� தைலவ� ேத�த� 1942
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட����
��னதாக நைடெப�ற ேபா� ராஜா�
ேகாைவ �.�.��ைபயாைவ ���த
ச��ய���� காமராைஜ ����னா�.
இ���� காமரா� ஒ� வா��
���யாச��� ��ைபயாைவ� ேதா�க���
த��நா� கா��ர� தைலவ� ஆனா�. அ�

�த� த��நா��� காமரா� சகா�த�
ெதாட��ய�. அ�த ேத�த�� காமரா�ட�
ேதா�றவ�தா� நா� இ�ேபா�
பா��க�ேபா�� ேகாைவ �.�.��ைபயா.
�.�.எ�. எ�� கா��ர� ெதா�ட�களா�
அைழ�க�ப�ட ��ைபயா, 1901ஆ� ஆ��
ேகாைவ நக�� ெப�ய�ண �த�யா�
�னா�� அ�மா� த�ப��ன���
மகனாக� �ற�தா�. இள� வய�� அதாவ�
1920 �த� நைடெப�ற அ�தைன
ேபாரா�ட�க��� கல�� ெகா�டவ�
��ைபயா. மகா�மா கா��ய�க�ட�
அளவ�ற ப����, ேதச�ப��� ���யாக
உைடயவ�. இவ� அ�த� கால���
கா��ர� �ர�சார� ெச�த �ைறேய
���யாசமான�. ஒ� ��வ� ைக�� ஒ�
தகர ட�பாைவ� ெகா��� அைத ஒ�
���யா� த��� ெகா�ேட ெச��

ஆ�கா�ேக ம�க� ��� இட�க�� ���
இவ� �ர�சார� ெச�வா�. ெபா����ட
�ள�பர�க�� இேத �ைற��தா� இவ�
ெச�� வ�தா�. இவர� இ�த ெச�ைகயா�,
இவர� எ��க� இவ���� ெகா��த
ப�ட� “தகர ட�பா” எ�பதா��.
இவ��� ந�ல ேப�� வ�ைம இ��த�.
��ட�க�� ம��கண�காக ேப�வா�.
இவர� ேப�� ேதசப��ைய� ���வதாக
இ����. மகாக� பார� உ�பட பல ேத�ய
க�ஞ�க�� க����கைள உர�த �ர��
இவ� பா� உைரயா���ேபா� ம�க�
ெம�மற�� ேக�ப�. ேதசப�த �ைத ம�க�
மன�� ப��� வ�ண� இவர�
உண���கரமான ேப�� அைம������.
1920 ெதாட�� 1942 வைர�� இவ�
ப�ேக�காத கா��ர� ேபாரா�ட களேம
ேகாைவ ப���� �ைடயா� எ��ப�

எ��� எ��� ��ன��� இ��தா�.
1930ஆ� ஆ�� ச�ட ம��� இய�க���
கல�� ெகா�டா�. ��ன� ராஜா� நட��ய
ேவதார�ய� உ�� ச��யா��ரக���
ேகாைவ����� இவ��, இவேரா�
ெதா�ல�ப� �.ேக.��தர� ஆ�ேயா� ப��
ெகா�� �ைற ெச�றன�. க���கைட
ம�ய�� ஈ�ப��, க� ��யா� ஏைழ
எ�யவ�க� ப�� �யர�கைள எ������
‘ம� அ��த ேவ�டா�’ எ�� இவ� ேக���
ெகா�டத�காக இவ� ப�ட அ�க��,
அவமான�க�� எ��� அட�கா.
க���கைட ம�ய� நட�தேபா�,
க���கைட அ�ப�க� அ�யா�கைள
ைவ�� இவைர ைநய� �ைட�தன�. ஒ�
இட��� ெச��பா� அ��� அவமான�
ெச�தன�. இ�வள�� இ�த நா���காக,
இ�த ஏைழ உைழ��� ம�க��காக எ�ற

உண�ேவா� அவ�ைறெய�லா� தா���
ெகா�டா�. அ�ப� இவ� அ�ப��ேபா�
�ட இவ� ேக��� ெகா�ட� எ�ன
ெத��மா, எ�ைன அ���க�,
ெகா���க�, ஆனா� க� ���பைத
ம��� ���� ���க�. உ�க� ெப��
��ைளகைள வாழ ���க� எ��
ெக��னா�. பல இட�க�� க���கைட
அ�ப�க� இ�ேபா�ற கா���ரா���
தனமான அவமான�கைள�
ெதா�ட�க��� இைழ������றன�.
�ல� தைல�� க�ைள ஊ�� அ�ேஷக�
�ட ெச������றன�.
இவ� அ�ப�டமான ேத�ய வா�. அ�ேபா�
ெச�ைன மாகாண��� ேகாேலா���
ெகா����த ஜ��� க���னைர இவ�
தன� ெசா�ெபா��க�� ேக���
ைநயா���� ெச�வா�. ம�க�

ர��பா�க�. அவ�க��� மகாராஜா�க��,
ஜ��தா�க�� ப�கபலமாக இ��க
எ�க��� இர�ைட ஆைட ப���யான
கா�� இ���றா�. ேகாடா�ேகா�
ெதா�ட�க� இ���றா�க� எ�பா�.
ேகாைவ�� ஆ�.எ�.�ர� எ�ற ப����
��� ெபய� ெத��மா? அ� ர��ன சபாப�
�த�யா� �ர� எ�பதா��. இ�த
�.எ�.ர��னசபாப� �த�யா� எ�பவ�
ேகாைவ நகரசைப தைலவராக��, அ�த
நகர��� ஒ� ெகளரவமான தைலவராக��
இ��தவ�. இவைர�ப�� ேகாைவ
அ�யா��� “என� �ைன�க�” எ��
��� �க ��வாக எ������றா�. இவ�
கா��ர�கார� இ�ைலெய�றா��,
கா��ர� ெதா�ட�க�ட� அ�தாப�
ெகா�ேட இ������றா�. இவ� 1936ஆ�
ஆ��� நைடெப�ற ேத�த��

ேபா����டா�. இவைர எ���� சாதாரண
ெதா�டரான �.�.��ைபயா கா��ர� க��
சா��� ேபா����� ெவ�� ெப�றா�.
மகா�மா கா�� அ���த 1942 ‘���
இ��யா’ ேபாரா�ட��� ராஜா�
கா��ர����� �ல� ���தைமயா�
கல�� ெகா�ள ��ைலயா���, இவ�
கல�� ெகா�� �ைற ெச�றா�.
இவ� மகா�மா கா��ைய ஒ� தைலவராக
பா��தைத �ட அவைர கட�ளாக ம���
அவ�ட� ப�� ெகா����தா�. 1948இ�
மகா�மா ெகாைல��ட �� இவ� மன�
தள��� ேபானா�. அ�த �யர� அவைர
ெப��� தா����ட�.
�த��ர இ��யா�� நா�� ��தைல���
பா�ப�டவ�க��� இலவச �ல�
ெகா��க�ப�ட ேபா��, �யா�க�
ஓ���ய� தர�ப�ட ேபா�� அவ�ைற

வா�க ம�����டா�. தா�
வா�கா��டா� ேபாக��� த� சேகாதர�
ஒ�வைர�� இவ� வா�க��டா� எ��
த��� ��டா�. இ�ப� �யநல� எ�பேத
எ�னெவ�ற�யாத �யாக���ட� இ��
த�ய�ப��, �ைற த�டைன ெப��,
காலெம�லா� த� இளைமைய��,
��ைமைய�� நா� நா� எ��
பா�ப�டவ�க���, நா� ெச��� ைகமா�,
�ைற�த ப�ச� இ�த� �யா�க�
ெபயைரயாவ� ஒ� �ைற ெசா��
ந��ய�தைல� ெத����� ெகா�வ�தா�.
அைதயாவ� ந�ல மனேதா� ெச�ேவாேம.
வா�க �யா� �.�.��ைபயா �க�!

�. காமரா�

த�ழக �தலைம�ச�, ம�ய உண�
அ��க� ெச�� ப�லா�ர�கண�கான
ஏைழ �ழ�ைதகைள� ப���� வரவைழ��
க�� அ�� �க��யவ�, காலா கா�� எ��

�கழ�ப�ட ஏைழ� ப�காள�, ம�க�
நலேன த� நல� எ�� �யநல� இ�லாம�
வா��த �யாக ��ஷ�, இவ�தா� காமரா�.
இ����ட அவ� ெபயரா� ‘காமரா�’ ஆ��
அைம�ேபா� எ�� ெசா���றா�க�
எ�றா�, அவர� ஆ�� ெபா�காலமாக
இ��த� எ�பைத அ�யலா�.
1903ஆ� ஆ�� ஜூைல மாத� 15 ஆ�
ேத� ����ப�� எ�� ���நக��
�க�க� சாதாரண ���ப��� �ற�தா�.
காமா�� எ�� ெபய� ��ட�ப�ட இவைர
எ�ேலா�� ‘ராஜா’ எ�� அ�ேபா�
அைழ�ததா� இவ� காமராஜா எ�ேற
வழ�க�ப�டா�. இவ� ஆர�ப� க��
ப��� வ�த ேபாேத இவர� பா�டனா��,
த�ைதயா� �மாரசா��� மைற�தன�.
இவர� க���� ஆறா� வ��ேபா� ���
ேபான�, மகாக� பார�ைய� ேபாலேவ,

எ��கால����� �றைர அ�� வா��
�ைல ஏ�ப�ட�. தா�மாம� க��ைபயா
நாடா�� ஜ���கைட�� ேவைல ெச�தா�.
அ�ேபா� நா��� �த��ர வா�ைச
��ட�ப�� எ��� �த��ர� எ�ற
ேப�சா���த�. �த��ர ஜுர� இவைர��
���த�.
1919 வரலா��� ஓ� ���யமான ஆ��.
ஜா�ய�வாலாபா� ப�ெகாைல நட�த�
அ�த ஆ��தா�. ஆ��ேலய�க�
ெகா�� வ�த ெரளல� ச�ட எ�����
ேபா� நட�த�. காமரா� அவ�க�� �த��ர
ேவ�ைகைய� ���� ெகா��, இவைர
��வன�த�ர� அ��� �ைச ���ப
�ய�றன�. காமரா� அ�� ெவ� கால�
இ��க��ைல. ���நக� ����னா�.
அ�த நா�க�� ����ப�� ஜ���
க���� ேகா�ைடயாக இ��த�.

காமராஜ�� �ய��யா� அ�த ேகா�ைட
தக��� ேபாக� ெதாட��ய�. �ராம�
ப��க��ெக�லா� ெச�� காமரா�
�த��ர� �ைய ���னா�. ெப��
தைலவ�கைள அைழ�� ��ட�க�
நட��னா�. 1920இ� க���கைட ம�ய��
ஈ�ப�டா�. ���� ��மண ேப�� எ��த�.
காமரா� நா�ைட� தா� ����னாேர த�ர
��ைட�� ��மண�ைத��
�ைன����ட� பா��க��ைல.
இவர� ��ய ப�க�� �ைளவாக இவ�
மாகாண கா��ர� க��� உ���ன�
ஆனா�. �ர� ச��ய����ைய இவ� தன�
��நாதராக� க�� வ�தா�. இ��ய�க�
யா�� ைக�� வா� ஏ�த��டா� எ��
தைட இ��த�. அதைன �� இவ� வா�
ஏ�� ஊ�வல� வ�தா�. ெச�ைன மாகாண
அர� இ�த� தைடைய மலபா� ��கலாக ம�ற

ப��க�� �ல��� ெகா�ட�. 1927இ�
ெச�ைன�� ��வ�ப����த க�ன� ��
எ�பவ�� �ைலைய, அவ� ��பா�க�
ேபாரா�ட��� இ��ய�க���� ெச�த
ெகா�ைமைய எ��, அவ� �ைலைய
��க ேவ��ெமன காமரா� எ��னா�.
கா��ய�க�� அத�� ஒ��� ெகா�டா�.
1930இ� இர�� ஆ��க� �ைற
த�டைன ெப�றா�. 1928இ� ைசம�
க�ஷ� ம�ைர வ�தேபா� க����ெகா�
ஆ��பா�ட� ெச�� எ���ைப காமரா�
தைலைம�� ெத���தன�. ெதாட��� இவ�
அ�ல இ��ய கா��ர� க���
உ���னராக�� ஆனா�. காமரா� ����
ஓரா�� �ைற த�டைன ெப�றா�. காமரா�
ம��� அவ� ந�ப� ����சா� ஆ�ேயா�
�� கலவர� ெச�ததாக வழ�� நட�த�.
இ�� காமரா� �ரபரா� எ��
��தைலயானா�.

இவ� பல ச�க� ப�கைள ேம�ெகா�டா�.
�ஹா� �லந��க��னா�
பா��க�ப�டவ�க��� பா� ராேஜ��ர
�ரசா� �ல� உத�கைள� ெச�தா�. ேந�
த�ழக� �ஜய� ெச�த ேபாெத�லா�
காமரா� அவ� உட���தா�. 1937இ�
நட�த ேத�த�� ���நக�� ஜ��� க��
ேவ�பாளைர� ேதா�க��� இவ� ெவ��
ெப�� ச���ர� பைட�தா�. 1940இ� �ர�
ச��ய���� காமராைஜ த��நா�
கா��ர� தைலவ� ேத�த�� ��க ைவ��
ெவ�� ெபற ைவ�தா�. தைலவ� ேத�த��
க�ைமயான ேபா����, எ�� தர��� பல�
ெபா���ய தைலவ�க� இ���� காமரா�
ெவ�� ெப�ற� சாதாரண ெதா�ட����
�ைட�த ெவ��யாக ெகா�டாட�ப�ட�.
1940இ� ���� ைக� ெச�ய�ப��
ஓரா�� �ைற த�டைன ெப�றா�.
���நக� நக� ம�ற� ேத�த�� இவ�

ெவ�� ெப�� தைலவராக�
ேத��ெத��க�ப�டா��, இவ� ஒ� நா�
ம��� அ�த� பத��� இ��� ���
�ல�� ெகா�டா�.
1942இ� நட�த ப�பா� கா��ர�
��மான���ப� ‘ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய�’ எ�� ஆக�� �ர�� எ��த�.
ப�பா����� சாம���யமாக த�� வ��
தைலமைறவாக �ல ஏ�பா�கைள�
ெச�த�� தாேன ��வ�� ைகதானா�.
மகா�மா கா�� ஒ��ைற த�ழக கா��ர��
இ��த ேகா��� �சைல ‘���’ எ��
வ���தா�. இதைன காமரா� க�ைமயாக
க���� கா��ய�க�ட� ேபாரா�னா�.
1952 ேத�த�� ெச�ைன மாகாண���
கா��ர� ெப��பா�ைம ெபற��ைல.
ேந��� ச�மத�ேதா� ராஜா�ைய
�தலைம�சரா��ப� காமரா� ேக���

ெகா�டா�. ��ன� அவ� ரா�நாமா
ெச�த�� 1954இ� காமரா� த�ழக���
�த�வ� ஆனா�. இவ� ஆேலாசைன�ப�
அ�ல இ��ய கா��ர�� “காமரா� ��ட�”
ேந��யா� ெகா�� வர�ப��, ��த
கா��ர� தைலவ�க� அரசா�க பத�கைள
ரா�நாமா ெச�����, க��� ப���
ஈ�பட ேவ��� எ�� ��வா�ய�.
காமரா� தன� �த�வ� பத�ைய� �ற��
���தாரணமா�� �க��தா�.
1956இ� ஆவ��� நட�த கா��ர�
மாநா�ைட �க �ம�ைசயாக நட���
கா��னா�. இ��தா� “ேசாஷ�ச
மா��யான ச�தாய�” அைம��ட ��மான�
�ைறேவ�ய�. 1963இ� அ�ல இ��ய
கா��ர� தைலவராக� ேத��ெத��க�ப��
�வேன�வ� கா��ர���� தைலைம
ஏ�றா�. 1964இ� ேந�� காலமான��

லா�பக�� சா��� �ரதமராக வ�வத���,
அவ� தா�க��� இற�த�� இ��ரா கா��
�ரதமராக வ�வத��� காமரா� காரணமாக
இ��தா�. இதனா� ெமாரா�� ேதசா���
வ��த� இ��த�. 1969இ� கா��ர�
�ள�ப�ட�. �ஜ��க�பா,
எ�.ேக.பா���, அ��யா ேகா�, காமரா�
ஆ�ேயா� இ��ரா கா���� எ�ராக
ஆ�ன�. ��ன� 1974இ� இ��ரா கா��
அவசர �ைல �ரகடன� ெச�தேபா�
காமரா� வ���னா�. ம�ற தைலவ�க�
�ைற�� அைட�க�ப�ட ேபா�� இ��ரா
கா��, காமரா� ப�க� வர��ைல. 1967
ேத�த�� அவ�� ேதா��, த�ழக���
கா��ர�� பத� இழ�த �ற� மன
வ��த���தா� காமரா� இ��தா�.
���� கா��ர���� ������ட
�ய��க� ேம�ெகா�டா�. ஆனா� ��
1975ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 2ஆ� ேத�,

கா�� �ற�த நா�� இவர� ஆ�ைய�
ெகா�� ெச�ற�. காமரா� அமரரானா�.
வா�க காமரா� �க�!

எ�.ப�தவ�சல�.

த��நா��� கைட� கா��ர�
அரசா�க��� �தலைம�சராக
இ��தவ�தா� எ�.ப�தவ�சல�. 1967
ேத�த�� கா��ர� க�� ப�ேதா��

அைட�த� ம��ம�லாம� பல ெப��
தைலவ�க�� ேத�த�� ேதா���
ேபானா�க�. கா��ர� க���� ���டா
ம�னனாக� �க��த காமரா� அவ�க��ட
���நக� ெதா���� ப.��வாச�
எ��� மாணவ� தைலவ�ட� ேதா���
ேபானா�. இெத�லா� கட�தகால வரலா�.
����ேபான கா��ர� ஆ���� க�ப�
ேக�டனாக இ��த எ�.ப�தவ�சல�
கால��� உண�� த���பா� வ�த�.
�ரதமராக இ��த லா� பக�� சா���
உண� ���க�� இர� உண�
ப�மா�வைத ���� ைவ�த�; ேத�த����
�ல ஆ��க� ���தா� த��நா���
இ�� எ����� ேபாரா�ட� வ��ைற
இய�கமாக நட�� ���த�; அத� பயனாக
�.�.க. பல� ெபா���ய க��யாக
உ�ெவ��த�; இைவ எ�லா� ேச��� 1967
ேத�த� ேதா���� ���த�. ேதா����

ப�தவ�சல�ைத� �ைற ��யவ�க��
உ��. இவ� ஓ� ந�ல ��வா�. கா��ய
��தைனக�� ெத��த ந�ல அ�வா�.
ேந�ைமயானவ�, காமரா� தன� ‘காமரா�
��ட���’ �ல� பத� �ல�யேபா�
இவைர�தா� தன�� அ��தப�
த��நா��� �த� அைம�சராக �பா��
ெச�தா�. இ�வள� இ����, இவரா�
ெவ�ஜன உண�ைவ எ���� ேத�த��
ெவ�� ெபற ��யாம� ேபா���.
�ெப����ைர அ��த நசர�ேப�ைட
எ�� ஊ�� ந�ல ெச�வ�த� ���ப���
வ�த அவர� தா�மாம�களான
�.எ�.���ர�க �த�யா�,
இ.எ�.எவள�ப �த�யா� ஆ�ேயா�ட�
வள��தா�. இவர� த�ைதயா� இள� வய��
காலமா� ��டதா� மாம�க� பா�ைவ��
வள��தா�. ஆ�ர� ஏ�க��� ேம� �ல�

உ�ள ெப��ல��ழா� ���ப��� வா��
இவ�. எ��� இவர� பத�� கால���
இவைர ‘ப�� ல�ச� ப�தவ�சல�’ எ���,
‘அ�� கட��னா�’ எ��� ெகா�ைசயாக
அர�ய� ேப� �ல� இ�� ப���ன�.
எ��� 1967 ேத�த� ��� ெத��த��
இவ�ட� ப���ைகயாள�க� க���
ேக�டேபா� இவ� ெசா�ன ப��,
“த��நா��� �ஷ� ���க�
பர���ட�” எ�ப�தா�. ப�தவ�சல���
மைன� ஞான��தர�த�மா�. மக� �ரபல
ச�க ேசவ� சேரா�� வரத�ப�. மகா�மா
கா��ய�க��பா� இவ�����த ஈ�பா�,
அ��ெபச��� அர�ய�, �லக�� ேபா�
�ழ�க�, ��� ச��ர பா�� ெச�ைன
கட�கைர� ேப�� இவ�றா� கவர�ப��
அர�ய�� ���தா�. வழ�க�ஞராக
வா��ைகைய� ெதாட��ய இவ� ெதா�ைல
உத���� அர�ய�� ��� கவன�

ெச���னா�. �� �.க. �� ேதசப�த�
இத�க�� இவ� �ைறய எ��னா�.
1919இ� ெரளல� ச�ட�ைத எ���� நட�த
ேபாரா�ட��� கல�� ெகா�டா�. 1921இ�
கா��� ெச�ைன வ�தேபா� ச�ட�க���
மாணவராக இ��த ப�தவ�சல� இவைர�
ச���தா�. கா��ர� க����
��ேனா�யாக இ��த ெச�ைன மகாஜன
சபா�� கா�யத��யாக இவ� 4 ஆ��க�
இ��தா�. ம� ஓ��� இய�க���
ஈ�ப�டா�. 1927இ� நைடெப�ற ெச�ைன
கா��ர��� இவ� ெசயலாளராக இ���
ப����தா�. அேத ஆ��� ைசம�
க�ஷ� எ���� ஆ��பா�ட��� கல��
ெகா�டா�. 1929இ� நட�த ஊ�வல���
இவ� �� ேபா�� த�ய� நட��ய�.
ஒ��ைழயாைம இய�க�, த�நப�
ச��யா��ரக�, 1942 ஆக�� �ர��
அைன���� இவ� ��ரமாக� ப��

ெகா�டா�. 1933-34இ� �வ�க�ப�ட
த��நா� ஹ�ஜன ேசவா ச�க��� �ைண�
தைலவராக இ��தா�. 1932இ� ேபா��
த�ய��� ஆளா� �ைற ெச�றா�. 1940இ�
த�நப� ச��யா��ரக��� ���� ைகதா�
�ைற ெச�றா�. �ைற�� ைக�க���
ராஜா� நட��ய க�பராமாயண�, பகவ�
�ைத உைரகைள� ேக�� பய� ெப�றா�.
1942 ப�பா� கா��ர�� கல�� ெகா��
ைகதானா�. அமராவ� �ைற�� பல கால�
வா�னா�.
இ�ெபா�ெத�லா� அர�ய� க��க�
அைம�ச�க��� எ�ராக ேபாரா�டேமா,
க����ெகா� ஆ��பா�டேமா
நட��வத�� ேபா�� அ�ம�
அ��ப��ைல. அ�ப� அ��தா��
தைலவ� அ�ல� அைம�ச� க�க��
படாதப� ஏதாவெதா� �ைல�� இட�

ஒ���� த�வா�க�. 1952 ேத�த���� ��
ராஜா� தைலைம�� ெச�ைன��
அைம�சரைவ அைம�த�. அ�� எ��
க��ைய� சா��த எ�.எ�.ராமசா�
பைடயா��, மா��கேவ� நாய�க�,
�.ப�தவ�ச� நா�� ஆ�ேயாைர ஆ��
க�� சா�பாக ராஜா� அைழ��
அரவைண��� ெகா�டா�. ராஜா� ம���
சைப�� எ�.ப�தவ�ஸல�� ஒ�
அைம�சராக இ��தா�. இவ� ����பயண�
ேம�ெகா�� அர�ேகாண� நக���
�ஜய� ெச�� அ���ள ட�� ஹா��
ஒ� ��ட��� ேபச இ��தா�. இவ� வ��
ேமைட�� அம��த��, ��ட������
�.க.ைவ� ேச��த எ�.ச��� எ�பவ��
அவர� த��க� ஏ.எ�.�.���ணசா�,
எ�.பலராம� ஆ�ேயா�� ம��� �ல��
க���� ��ைய� ைக�� ைவ���
ெகா�� ��னா�க�. ப�தவ�ஸல� அ�

எ�ன எ�� �சா��தா�. உ�க���
எ����� ெத����� வைக�� அவ�க�
க���� ��ைய� கா���றா�க�
எ�றா�க�. உடேன ப�தவ�ஸல�
ேபா��ட� அவ�கைள உ�ேள வர�
ெசா���க� எ�றா�. அவ�க��
வ�ைச�� வ�� ப�தவ�சல��ட� த�க�
க���� ��கைள� ெகா��க அவ�
அவ�ைற வா�� ேமைஜ ேம�
ைவ���ெகா��, உ�க� உண��கைள�
����ெகா�ேட�. �தலைம�ச�ட��
���ேற� எ�� ெசா�னா�; அவ�க��
அைம�யாக� கைல�� ெச�றா�க�.
இ�ேபால இ�� யாராவ� நட��
ெகா�வா�களா, நட�க�தா� ���மா எ��
ச�� ������ பா��க ேவ���.
தா� ஒ� அைம�ச� அ�ல� �தலைம�ச�
எ�ற ப�தா ����ட இவ�ட�

காண��வ��ைல. இவ� �தலைம�சராக
இ��த ேபா� இவ� எ�த ஊ����
����பயண� ெச�றா��, இவ���
��பாக ஒ� ேபா�� ைபல� கா��
அதைன� ெதாட��� ஒ� அ�பா�ட� கா��
�� ���� அம���ெகா��
ப�தவ�சல�� ெச�வா�க�. இ�வள�
எ�ைமைய யா�டமாவ� பா��க ���மா.
அ�ைறய �ன� இ��த அைம�ச�க�
எ�ேலா�ேம அ�ப��தா� எ�ைமைய
ேம�ெகா����தன�.
ப�தவ�சல��ைடய �ர��ட� அவ�
�தலைம�ச� பத� வ��த கால��� உண�
தா�ய�க���� த���பா� வ�த�.
ம��ய அர����த ஒ� அைம�ச� ேவ�
தா�மாறான உபேதச�கைள வழ��
கா��ர� அைம�சரைவ�� ��கைல
உ�டா��னா�. ம��ய அர�

ேஹா�ட�கைள இர� ேநர��� ���ப�
அ��ைர வழ��யத� காரணமாக ம�க�
ெதா�ைலக��� உ�ளா�ன�. ேபாதாத
�ைற�� அ�ேபா� நைடெப�ற இ��
எ����� ேபாரா�ட� வ��ைற�
ேபாரா�டமாக ெவ��த�. ேபா�� த�ய�,
��பா��� ��, ெபா�ம�க� ப�, ேபா��
அ�கா�க� ப�, பல அரசா�க
அ�வலக�க�, ர�� �ைலய�க�, அ�ச�
அ�வலக�க� இைவெய�லா� ���ைர
எ�� பய�கரவாத� க�ட����
�ட�ப�ட�. இைத ைகயா�ட �த�
ச���ைல எ�ற எ�ண� ம�க���
ஏ�ப�ட�� �ைள� ப�தவ�சல��,
கா��ர�� 1967 ேத�த�� ப�ேதா��
அைட�த� இ�� வைர ��ரேவ��ைல.
இவ� அைம�சராக, �தலைம�சராக ப�ேவ�
பத�கைள�� வ���� த� ��வாக�

�றைமயா� ெப�ைமேயா� �க��தவ�.
பத� இழ�த �ற�� பலகால� உ�ேரா�
இ��� காலமானா�. இவர� �ற�பான
��வாக� �ற�, கா��ர�� இவ�ைடய
அ�பவ�, க�� அ��, ��டகால
அர�ய� ப���, காமரா�, ராஜா�
ஆ�ேயா�� வ�கா��த�க�, ���ர�க
�த�யா�� ெந��க� ஆ�யைவ இ����,
இவ��� எ�ராக நைடெப�ற ேமாசமான
தா��த�கைள சமா��க ��யாம� இவ�
ேதா�றா�. எ��� அவ�ைடய
ேமைத�த�ைமைய��,
அ�����ைமைய�� எவரா�� �ைற�ற
��யாம� இ��த�. இவ� அைட�த
ேதா�� அவ��க�ல, அவ� சா��த
கா��ர��� அ�ல, அ�ைற�� மா�வ�த
அர�ய� நாக�க���� ஈ�ெகா��க
��யாைமேய காரண�. இவ�ைடய ����
பல�ைடய மன���� அ�தாப�ைத�தா�

ஏ�ப���யேத த�ர ம����ைய அ�ல.
ேபா��கள��� அ�ம��ைவ
����யைத� ேபால இவைர
������டா�� இவ� �க�
வாேனா��தா� �����த�. இவ� ஆ��
கால��� இவ� கா�� வ�த உ��,
ச�டவ��லான ஆ���� �� ைவ����த
ந���ைக அத��ற� காண��யாமேல
ேபா���ட�.
இவைர �க�� ேமாசமாக�
தா��யவ�க��ட ��ன� இவைர
‘ெப�யவ�’ ப�தவ�சல� எ�� அைழ���,
இவ� மைற�த ேபா� அ�தாப� ெத����,
இவ���� �கழார� ���யைத��
நாட���. ேதா��� �கெழா� ேதா��க,
அஃ�லா� ேதா�ற�� ேதா�றாைம ந��
எ�� வா����ண�க �கேழா� வா���,
�கேழா� மைற�தவ� ெப�யவ�

ப�தவ�சல�. வா�க அவர� �க�!

�. ராம����

1940ஆ� ஆ�� நவ�ப� 13ஆ� ேத� ெச�ைன
மாகாண��� ெவ�வ�த அ�தைன நா�த�க���
ெச�ைன அரசா�க�தா� ெவ��ட�ப�ட ஒ�
�ள�பர� இேதா:

” 100 �பா� இனா�!! இ��ய� பா�கா���
ச�ட���ப� ேதட�ப��வ�� ��க�ட
நப�கைள� ப��ய ந�பகரமான
தகவ�கைள� த�� எவ���� ர��ேவ
�ைண இ��ெப�ட� ெஜனர�� ம���
ெச�ைன �.ஐ.�. இலாகா�� 100 �பா�
அ�ப��� த��. (1) �.ராம����,

ேவ�ப��ைர� ேச��த �.ப�சாபேகச
சா���க�� மக�, வய� 36/40, உயர�
5அ� 4 அ��ல�. �ர�� �ற�. ெம��ய
உட�. �ரா��� தைல, வல�கா� ஊன�”.
இவ� த�ர அ�த �ள�பர���
����ட�ப����தவ�க�
எ�.ஆ�.ெவ�க�ராம�, ேமாக�
�மாரம�கல�, �.எ�.���ரம�ய�
ஆ�ேயா�. இவ�க��� உத�
ெச�பவ�க�� த���க�ப�வா�க� எ��
��ய� அ�த �ள�பர வாசக�.
இ����ேத இ�த �ள�பர���
����ட�ப�டவ�க� ����� அர���
��ம ெசா�பனமாக இ��தா�க� எ��
ெத��றத�லவா?
இர�டா� உலக� ேபா� ெதாட��ய
கால��� க�����க� ��த எ�����
��ரமாக இ��தா�க�. ��ன� ��ல�

ர�யா�� �� பைடெய��த��, இ�
ம�க� ��த� எ�� ெபய���, ஆ��ல
அர�� ��த ����க��� ஆதர�
ெத���தா�க�. அ�ப� �த�� ��த
எ����� �.ஆ�. என�ப�� ராம����
��ரமாக இ��ததா�, இவைர த�சா��
மாவ�ட� ���ைடம����� அ���
உ�ள ேவ�ப��� எ�� �ராம��� ����
காவ�� ைவ�தா�க�. ஆனா� இவ�
ேபா�சா� க��� ம�ைண� �����
தைலமைறவா� ��டா�. இவர� அர�ய�
வா��ைக ெப��பா��, கைட�கால� த�ர
ேபாரா�ட� களமாகேவ இ��த� எனலா�.
இவ� 1908 ெச�ட�ப� 20ஆ� ேத�
ேவ�ப���� ப�சாபேகச சா���க�,
ல�� அ�மா� ஆ�ேயா�� மகனாக�
�ற�தா�. ப���� ப����யான
ராம����ைய ��தைல ேவ�ைக� ப���

ெகா�ட�. 1919இ� ெரளல� ச�ட�ைத
எ���� நா��� அைனவ�� ���ேலேய
உ�ணா ேநா�� இ��க மகா�மா
ப��தேபா� �.ஆ��. ����
உ�ணா�ரத� இ��தா�. கா�����
அைழ�ைப ஏ�� இவ� கத� ம��ேம
உ���னா�. 1920ஆ� ஆ��� ஒ�
���ெக� ேபா��ைய� பா��க மர���
ேம� ஏ�யேபா� �ேழ ���� கா� ஊன�
ஆன�. அ� கைட�வைர இ��த�.
இவ� ���� ெசா�லாம� ���� ர�� ஏ�
அலஹாபா� ெச�றா�. வ��� பல
இட�க�� ர��� இ���
இற���ட�ப�டா�. சப�ம� ஆ�ரம�
ெச�� ேசர ����னா�. அ�ேபா� கா���
�ைற�� இ��தா�. ராஜா� “ய� இ��யா”
ப���ைக நட��� ெகா�� அ��
இ��தா�. அவ� ராம�����ட� �

இ�ேபா� இ�� ெச�ய���ய�
எ����ைல. ஊ���� ெச�� ����
ப��ைப� ெதாட�� எ�றா�. ேவ�
வ���� ெச�ைன ���� இ�� உய�
�ைல� ப���� எ�டா� வ��� ேச���
ப��ைப� ெதாட��தா�. 1926இ� ப��
இ�� ேத�னா�. �ர�ெட�� க��� எ��
மா�ல� க����� ேச��தா�.
அர�ய��காக க���� ப��ைப பா���
��� ெவ�ேய�ற�ப�டா�. கா����
ெச�� அ�� நா�கா�� கால� ப��தா�.
1930இ� �.எ�.�. ���த�� அர�ய�
ேபாரா�ட��� �ைற�ப�டா�.
ெச�ைன ���� ர��ேவ ப���
ேச��தா�. எ��� ச�க� ப�க��,
அர�ய� ப�க�� அவைர இ����
ெகா�டன. 1932இ� ��வ���ேக���
ச��யா��ரக� ெச�� ஆ�மாத �ைற

த�டைன ெப�றா�. இவர� ச�க�
ெதா��� ஒ� ப��யாக இவ�
��வ���ேக� பா��தசார� ேகா��
��வாக� ���� தா��த�ப�டவ�கைள
உ���னராக ஆ�க எ���� ெகா�ட
�ய��, வழ�� ����ரமான�.
தா��த�ப�ட ம�க� பலைர ஒ���ர��
அவ�க���� �ரப�த�க� ெசா���
ெகா��� ேகா�ைல வல� வர� ெச�தா�.
அவ�க��� ேகா�� உ�ேள ெச�ல
அ�ம� இ�ைல. அ�ேபா� ேகா��
த�மக��தா ேத�த� வ�த�. இவ� 200
ெச��� ைத��� ெதா�லா�கைள ஒ��
�ர�� அவ�க��� ைவணவ �ைற�ப�
ேதா�� ச�� ச�கர� ெபா��க� ெச��
ேகா�� உ���னராக ஆ�க �ய�றா�.
ைவணவ�க� ம�����டன�. இவ� ���
ேகா���� வழ�� ெதாட��தா�. ராம�பா
எ�� ��ப� �சா��தா�. இவ�க���

�.ஆ�.ெவ�கடராம சா��� ஆஜரானா�.
ைவணவ�க��� வரதா�சா�யா� எ�பவ�
ஆஜரானா�. ��ப� இவ�கைள� பா����
ேக�டா� உ�க� �� யா� எ��. அத��
அவ�க� சா�தா� ஐய�கா� எ�றா�க�.
இ�வழ��� �.ஆ�. எ���� ெகா��த ஒ�
பா��� ‘பா�சரா�ர�’ எ�� ஆகம�
���� �� எ�த ஒ� ைவ�ணவ��
ம�ெறா� ைவ�ணவைன� பா��� � எ�ன
சா� எ�� ேக�க��டா�. அ�ப�� ேக�ப�
த� தா�;உட� உட�ற� ைவ���
ெகா�வத��� சம� எ�பைத வ���
வாத���� எ���� ெகா�டா�. வழ���
ெவ��. ெச��� ைத��� ெதா�லா�க�
ெவ�� ெப�றா��, இவ�க��� ெசா��
இ�ைல எ�பதா� யா�� த�மக��தா ஆக
��ய��ைல.
அ�ேபா� ெச�ைன ச� வழ�� எ�ற

ெபய�� ஒ� வழ�� நட�த�. இதைன�
காண ��ம�ற� ெச�� வ�த ராம������
பல க���ஸ ��க� ப��க� �ைட�தன.
1934இ� ப.�வான�த� ஆ�ேயா�ட�
ேச��� கா��ர� ேசாஷ��� க��ைய�
ேதா����தா�. ெதா��ச�க�க�
உ�வா�ன. ெகா��ைக��� நட�த
ஊ�வல� காரணமாக இவ��� வழ��, ஒ�
மாத� �ைறவாச�. 1936இ� உ�வான
க����� க���� உ���ன� ஆனா�.
பல ெதா�லாள� ேபாரா�ட�கைள
நட��னா�. இவேரா� ேதாேளா� ேதா�
��� ேபாரா�ய ம�ற க������க�
ேக.ரம�, அன�த� ந��யா�, �.�.��த�,
ேக.�.ஜான� அ�மா�,
எ�.ஆ�.ெவ�கடராம�, எ�.ச�கைரயா,
ஏ.ந�ல�வ� ஆ�ேயாராவ�.
இர�டா� உலக ��த� ெதாட��ய�.

க������க� தைலமைறவா�ன�.
எ��� யாேரா ஒ� க��கா� கா���
ெகா��க அைனவ�� ைகதா���டன�.
1940-41இ� இவ�க� �� அரசா�க�ைத�
க���க ச�ெச�ததாக வழ�� ெதாட��த�.
இவ�க��காக �ரபலமான இ��ய
வழ�க�ஞ�க� வாதா�ன�. இ�� �.ஆ�.
நா�� ஆ��க� �ைற த�டைன
ெப�றா�. ேமாக� �மாரம�கல� ���
ஆ��க� இ�ப�� பல�� பல
த�டைனக� ெப�றன�. 1943இ� ப�பா��
நைடெப�ற க����� மாநா�����
ெச�றா�. த� வா�நா� ��வ�� ப�பல
வழ��கைள� ச����, �ரபல
க����டாக இ���, �ரதம� இ��ரா
கா�� கால��� ெந��க� �ைல��
ேபா�� தைலமைறவாக இ��� பல
சாகச�கைள� ����, இ���� தன�
79ஆ� வய�� 1987 �ச�ப� 15ஆ� நா�

இ��லக வா�ைவ ��தா�. வா�க
�.ஆ�.�க�!

பா�ய� எ��ற ஆ�யா

த�கால� �ழ�க��� இ���� மகாக� பார�யா��
பட� அைனவ���� ெத���. அதைன வைர�தவ�
இ�த பா�ய� எ�� ஆ�யா. ெச�ைன தைலைம�
ெசயலக� இ���� ெச��� ஜா�� ேகா�ைடைய
அ��க� ெதாைல�கா���� பா���ெறாம�லவா,
அ�� வா�யர எ�������� ெகா�மர�ைத��
பா�����கலா�. இ�த க�ப��� உ���� ஒ�வ��
அ�யாம� ஏ�, ����� ெகா�யான ��ய�
ஜா�ைக இற�����, இ��ய ேத�ய� ெகா�ைய
ஏ��ய மா�ர� பா�ய� எ�� ஆ�யா. இ�� யா�
யாெர�லாேமா ‘மா�ர�’ எ�ற ப�ட� ெபயைர�

தா���ெகா����தா��, �ஜமான, மா�ர�
ெசயைல� ���த இ�த மா�ர� ந��ட�, ந�
கால��� வா��� மைற�தா� எ�ப� நம���
ெப�ைம. அ��� அவ� ந� மாவ�ட���,
ம�னா����� அ����ள ேசர��ள� எ��
�ராம�ைத� ேச��தவ� எ�ப� நம�� ேம��
ெப�ைம ேச��க��ய�. அ�லவா?

ேசர��ள��� 1907ஆ� ஆ�� �ற�தா�
பா�ய�. ‘�ேதச���ர�’ ஆ��யராக இ��த
ஏ.ர�கசா� ஐய�கா� இவர� உற�ன�.
ம�னா����� க�� ப��றா�. த�
11ஆ� வய�� ப�சா��
ஜா�ய�வாலாபா��� நட�த
ப�ெைகாைல�னா� ஆேவச� ெகா�டா�.
�டாம�கல� ெச�� அ�� நட�த
கா����� ெசா�ெபா�ைவ� ேக�டா�.
ேதச ேசைவ��� த�ைன அ��ப����
ெகா�ள உ�� ��டா�. உய��ைல�

ப��� ப��ைப ம�னா�����
���த�� ���� ெச�� ேத�ய�
க����� ப��றா�. அ�� ப��த
கால��� இவ� ப��த ��க�
பாட���தக�கைள� கா���� ேதசப��
��கேள அ�க�. இ��லா������
‘ைசம�’ எ�பவ� தைலைம�� ஒ� க�ஷ�
இ��யா வ�த�. கா��ரசா� அதைன
க����ெகா� கா�� �����ேபா எ��
ேபாரா�ன�. ைசம� க�ஷ� ���� வ�த�.
அ��� எ���� ஆ��பா�ட�. ��
வ�ைச�� ேத�ய� க��� மாணவ�க�,
அவ�க���� தைலைம பா�ய�. �த�வ�
சாரநாத� கா��ய க�ைணயா� அவ�
ப��� இைட�� இ�� ெதாட��த�.
எ��� ேதச��தைல இவைர அைழ���
ெகா�ட�. பய�கரவாத அைம��க�
இவைர ைக��� வரேவ�றன. ���ேச�
ெச�றா�. அ�� ��பா�� ��� ப���

ெப�றா�. பாரதமாதா ச�க� ேபா�ற
ச�க��� உ���னரா�, கா� பட��� ��
ர�த� ைகெய����� உ��ெமா� எ����
ெகா�டா�.
ேசர��ள����� ����ய பா�ய�
ஏதாவ� ெச�ய� ���தா�. அ�ேபா�
கவ�ன� மா�� பா��� எ�பவ�
�த�பர���� வ�வதாக ெச�� �ைட�த�.
பா�ய� �த�பர� ெச�றா�. கவ�ன� கல��
ெகா�ட ��ட����� ெச�� அவைர� �ட
�ய��, ��யாம� ேபா���ட�. த�ைச
���� தன� ந�ப� டா�ட�
ேகாபால���ண�ட� ெசா��
வ��த�ப�டா�. டா�ட� அவ� ெசயைல
ஏ��� ெகா�ள��ைல. இ� இ�ேபா�ற
ெசய�கைள ���� மகா�மாைவ�
��ப���ப� அ��ைர ��னா�.
ம�ைர�� ஒ� வ��ைய� ெகா�ைள

அ��க� ��ட� ��� �ல ந�ப�க�ட�
�ய�றா�. அ�� ேதா��யைட��
ேபா��� ��� ���ரவைத�� உ�ளானா�.
இவர� ந�ப��� ஏழா�� �ைற, இவ�
�� எ�த ஆதார�� இ�ைலெயன
��தைலயானா�. 1931இ� ெச�ைன ெச��
தைமயனா� ���� த��னா�. ேபா��
க�கா��� இ����, இவ� கத� அ���
கத� �� ��பைன ெச�தா�. அ��ய
��கைள வா�கா��க� எ��
ேவ��ேகா� ���தா�. அத� பயனா�
���கைட�கார�க� இவ� �� எ��ைல
உ���தா�க�, �கெர�டா� ��டா�க�,
தைல�� க���பாைனைய� ேபா��
உைட�தா�க�. ஜவஹ�லா� ேந� ஜனவ�
26ஆ� ேத�ைய நா�� ம�க� �த��ர
�னமாக அ�ச��க ேவ��ேகா�
���தா�. அதைன ஏ�� பா�ய� ஒ�
சாகச���� தயாரானா�.

1932 ஜனவ� மாத� 26ஆ� ேத� ெந����
ெகா����த�. ெப�ய ேத�ய �வ�ண�
ெகா�ய�ைற இவேர ைத��� ெகா�டா�.
ந��� ைம�னா� ரா�ைட வைர��
ெகா�டா�. அத� �� “இ�� �த� இ��யா
�த��ர� அைட�ற�” எ�� எ��னா�.
ஜனவ� 25, மாைல 7 ம��� ெகா�ைய�
த� உைட��� மைற��� ெகா��,
த��ட� �யா� ���ரம�ய �வா��
ம�மக� ேவ�ேகாபாலைன� த�ைன�
�� ெதாட��ப� ெசா������ ெச�றா�.
ஒ� �ைர�பட� ெகா�டைக ெச�� ��மா
பா������ ந��ர� 12 ம���
ரக�யமாக ேகா�ைட��� �ைழ�தா�.
அ�� 140 அ� உயர� ���கள� 3 அ�
உ�ள க�ப��� ஏ�னா�. அ�ேபா� �ழ��
�ள��� ெவ��ச� ப��ேபாெத�லா�,
க�ப��� ம��ற� ஒ��� ஏ� ��ய�
ஜா�ைக இற����� அ�� ேத�ய�

ெகா�ைய ஏ����� இற��
சாம���யமாக ஓ� த����டா�. காைல��
ஒேர பரபர��. ேகா�ைட�� ரா�வ
�ர�க� பத�டமைட�தன�. கவ�ன����
ெச�� ேபா���. இதைன� ெச�தவைர�
க�����க ேபா�� தைல�ழாக ����
பய��ைல. இ�� வைர அ�த ெசயைல�
ெச�தவ� க�����க�பட��ைல
எ��தா� அரசா�க ஆவண�க�
����றன. அ�ம��ம�ல ெச�ைன ஜா��
ட�� ப��க�� அ��ய ��கைள
���� �ர�மா�டமான கைடக��
��க� அ��க� ��ப�� எ�வதாக
�கா�க� வ�தன. அைவக��
க�����க�பட��ைல. அ�ப� � �ப��
நட�த கைடக��� பா�ய�� அவர�
ந�ப�க�� ேபா�வ�த�� யா����
ெத�����க வா����ைல.

பா�ய� அ�ேபா� க�����களாக
இ��த அ��ைஹத� கா�,
�.எ�.���ரம�ய�, ���ேச� ��ைபயா
ஆ�ேயாேரா� ெதாட�� ைவ����தா�.
இ�த �ைல�� 1942இ� ஆக�� �ர��
ெதாட��ய�. பா�ய� எ�� �������
���வத��� ெசா��யா ெகா��க
ேவ���. ���� �ைளயா�னா�. இவ� ஓ�
ஓ�ய�. �ைறய பட�கைள வைர��
ைவ����தா�. அ�ப��தா� மகாக� பார�
பட�ைத�� வைர�தா�, அ� ��நா��
ெச�ைன அரசா�க�தாரா� ஏ���
ெகா�ள�ப�ட�. 1945இ� �� ேநர
ஓ�யரானா�, “ஆ�யா” எ��
�ைனெபயைர� தா��� ெகா�டா�.
மகா�மா, ேநதா� ஆ�ேயா�ைடய
பட�கைள�� இவ� வைர�����றா�.
இவ� ��ட நா�க� வா��� �ல
ஆ��க��� ���தா� காலமானா�.

வா�க �ர� பா�ய� எ�� ஆ�யா��
�க�!

"க��" ரா.���ண����

ப��க��� க���க��� ச���ர� பாட�கைள�
ப��க அ���� ெகா��� மாணவ�க��ட �க��
ஆ�வ�ேதா��, கவன�ேதா�� ப���
கைட�ேசாழ�களான �ஜயாலய�ைடய வ�ச�ைத�
ப����, கா�� மாநகைர� க��யா�ட மேக��ர
ப�லவ�, நர��ம ப�லவ�, வாதா�ைய ஆ�ட
��ேக� ஆ�ேயாைர� ப����, உைற�ைரயா�ட
ேசாழ�க� ப���� ����� ப��க ைவ�த
வரலா��� கைதயா��ய� “க��”
ரா.���ண����யாவா�. அ�ம��மா? இ��யா –
பா��தா� ���ைன�� ேபா� நைடெப�ற மத�

கலவர�க�� ��ர�ைத நா� �ற� ெசா�ல�
ேக����கலாேம த�ர பா��த��ைல அ�லவா?
“அைல ஓைச” எ�� நாவைல� ப��தா� நா� அைத
அ�ப�ேய உணரலா�. அமர� க���� “ெபா����
ெச�வ�”, “�வகா��� சபத�”, “பா���ப� கன�”,
“அைல ஓைச”, இ�ன �ற ��க� ஒ�ெவா�வ��
ப���� பய� ெபற ேவ��ய சாகா வர� ெப�ற அமர
கா�ய�களா��. இவ�ைறெய�லா� பைட�த இ�த
எ��தாள�, ப���ைக ஆ��ய�, ஒ� ��தைல�
ேபாரா�ட �ர���ட. இவர� அ�த �க�ைத� ச��
இ�ேக பா��கலா�.

த�சா�� மாவ�ட� மாயவர�ைத அ��த
��தம�கல� எ�� �ராம��� 1899இ�
�ற�தா� ���ண����. மா�ர�
���ப� உய��ைல� ப���� ப��தா�.
�ற� ���� ேத�ய� க����� ப��க�
ெச�றா�. 1920இ� நட�த நாக�� கா��ர�
��மான���ப� ஒ��ைழயாைம இய�க�

ெதாட��ய�. மாணவ�க� க���ைய
��� ெவ�ேயற ேவ���,
���ண������ க���ைய ���
ெவ�ேய�னா�. இவ��� மகா�மா கா��,
ராஜா�, டா�ட� ராஜ� ஆ�ேயா� ஆத�ச
தைலவ�களாக �ள��ன�. 1922இ�
ஷ � ேப���காக
�த��த� ராஜ��ேவ
ைக� ெச�ய�ப�டா�. வய�� �ைற�தவ�
எ�பத�காக இவைர எ�ச��� ����ட
�ைன�த ��ப��டேம, இவ� தா� ெத��ேத
ஷ � ேப�� ேப�வதாக இவ�
ராஜ �ேவ
ெத���த��, ஓரா�� �ைற த�டைன
ெப�றா�.
������ அ�ேபா� த��நா� கா��ர��
தைலைமயக� இ��த�, ��தைலயான��
���ண���� அ�� ேவைல��
ேச��தா�. 1921இ� மகா�மா கா�� த�ழக�
வ�தேபா� இவ� டா�ட� ராஜ�ட� ேச���

வரேவ��, ��ட� ஆ�ய ஏ�பா�க��
ஈ�ப��, மகா�மாவா� ‘அ�சா ேத� ேசவ�”
எ�� பாரா�ட� ெப�றா�. க��� கா��ர�
க��� தைலவ� நாம�க� ராம��க�
��ைள அவ�க� தைலைம�� ��ட���
ேப�ய ேப���காக ைக� ெச�ய�ப�டா�.
���� �ைற�� இ��தேபா� ம�ைரைய�
ேச��த இைளஞ� சதா�வ� எ�பவ�� ந��
�ைட�த�. இ�த ந�� வா�நாெள�லா�
ெதாட��த�. “க��” ப���ைக ேதா�ற��
காரணமாக இ��த�. இவர� �த� நாவ�
வ.ரா. ஆ��யராக இ��த நட��ய
“�த��ர�” எ�� ப���ைக��
ெவ�வ�த�.
ப����ட��� ப��த நா�க�ேலேய
ராஜா�ைய� ப�� ெத��� ெகா��
அவ�ட� ப�� ெகா�டா�. ����
கா��ர� அ�வலக ேவைலைய�

ெதாட���, இவ� �லகால� ஈேரா� கத�
அ�வலக��� ேவைல ெச�தா�. டா�ட�
ராஜ�� ேவ��ேகா��ப� இவ� ��
�.க.ைவ� ச���தா�. அவ� நட�� வ�த
“நவச��” இத�� ேவைல ெச�தா�. மகா�மா
கா�� “ய� இ��யா”�� எ�� வ�த
�யச�ைதைய இவ� ெமா�ெபய���
“நவச��”�� ெவ���டா�. இவ�
ராஜா��� ���ெச�ேகா� ஆ�ரம���
இ��� அ����� ெவ�யான
“�ேமாசன�” எ�� ம��ல��� �ர�சார
இத��� எ�� வ�தா�. 1930இ� நட�த
உ�� ச��யா��ரக��� இவர�
ஆேரா��ய� க����, ஏ�கனேவ ஓரா��
�ைற�� தவ���ததா�� ராஜா� இவைர�
த� பைட�� ேச���� ெகா�ள��ைல.
உ�� ச��யா��ரக��� இவ� கல��
ெகா�� �ைற ெச�ல��ைலயா���,
இவர� எ����க� ஆ�ரமா�ர�

ெதா�ட�கைள உ��� இ�த� ேபா��
கல�� ெகா�ள� ���தலா���த�
எ�ப� உ�ைம. இவ� எ�� ெவ���ட
��� �ர�ர�க��காக இவ���
ம�ப��� ஒ� ஆ�மாத �ைற த�டைன
�ைட�த�.
��தைலயான �ற� “ஆன�த �கட��”
ெதாட��� எ��வரலானா�. அ�� இவ�
எ��ய “�யாக ��” நாவ� த��நா�ைட
ம��ம�ல, த�ழ�க� வா�� எ�லா
இட�க��� ஓ� ��ய எ���ைய��, ேதச
ப��ைய�� ���ய�. அ�த
காலக�ட��� அ�த நாவ�� வ�த ‘சேராஜா’
எ�� �ழ�ைத�� ெபயைர� பல� த�க�
�ழ�ைதக���� ைவ�தன� எ�ப� ஒ�
�ைவயான ெச��. “ஆன�த �கட��”
ஒ�ப� ஆ��க� ேவைல பா��த ��
“க��” எ�� ெபய��, இவ�� சதா�வ��

இைண�� ஒ� ��ய ப���ைகைய
ெவ���டன�. அ�� ெவ�யான இவர�
வரலா��� ��ன�க�, க��ைரக�, இைச
�ம�சன�க�, தைலய�க�க� ஆ�யைவ
வரலா��� �க� ��கன. அைவெய�லா�
���� �� வ�வ� ெப�� இ�ேபா�
��பைனயா��றன. இ�ேபா���ட அைவ
ப��பத�� �ைவ��, ���
�ைற����பைத� காண ����.
மகாக� பார�யா�� பா� �க�� ஈ�பா�
ெகா��, அவ� �ைனவாக எ�டய�ர���
ஓ� ம�ம�டப� க��வத�� ���ய��
எ���, க�� ���� அதைன கவ�ன�
ெஜனர� ராஜா��னா� �ற�� ைவ�த
ேசைவைய� த�ழக� எ�ெற���
�ைன�� ைவ��� ேபா���. இவ���
நா�� ந�ைம எ�ப�தா� தாரக ம��ர�
இைத அவ� பா��� ��வெத�றா�,

அவ��� இ��த ��� ேநா�க�க�
�தலாவ� ேதச ந�ைம, இர�டாவ� ேதச
ந�ைம, ��றாவ� ேதச ந�ைம.
இ�த வரலா�� ஆ��ய�, �வார�யமான
எ��தாள�, இைச ர�க�, பார� அ�ப�, ேதச
ப�த�, த�� நாவ�கைள� ப��க� ���ய
அ��வமான கதா��ய� 1954ஆ� வ�ஷ�
�ச�ப� மாத� 5ஆ� நா� தன� 55ஆ�
வய�� காலமானா�. த�� நா��� ஓ�
சகா�த� �ைறவைட�த�. வா�க க��
ரா.���ண���� �க�!

கான����
ேக.�.��தரா�பா�

அ�த�கால நாடகேமைட ச�கரவ���
எ�.�.��ட�பாைவ மண�த
கான����, அவ� மைற���� �ற�
பா�வைத��, ந��பைத��
�������� ெஜ�� ஒளைவயா�
பட��� �ல� ெவ�வ�த இ�த
இைசயர�, ஒ� �த��ர� ேபாரா�ட
�ரா�கைன எ�ப� எ�தைன
ேப���� ெத���? இ�த ��தைல�
ேபாரா�ட �ரா�கைனைய� ப��

இ�த� க��ைர�� ��� பா��ேபா�.
கா�� வள� ����� ெகா��� எ��
����� �ற�தவ� ேக.�.எ�. �க��
ஏ�ைமயான ���ப�. இவர�
தா�மாமனான மைல�ெகா��� எ�பவ��
ஆதர�� வள��தா�. ��ன��� ���யாக
இ��தேபாேத த� வயெதா�த ��வ�
���யேரா� �ைளயாட� ேபா��கா�
இவ� பா�� பா���கைள� அைனவ��
����� ேக�� பாரா��வரா�. இவ�
ெகா�������� க���� ர���
பயண� ெச�தேபா� பா�ய பாடெலா��,
அேத ர��� பயண� ெச�� ெகா����த
ேவ� நாய� எ�� நாடக� க�ெப�
�தலா��� மனைத� ெதா�ட�. உடேன
மைல�ெகா����ட� ேப� ேக.�.எ�. ஐ
��பேகாண��� அ�ேபா� நட��
ெகா����த ேவ� நாய�� நாடக�

���� �ழ�ைத ந�ச��ரமாக� ேச����
ெகா�டா�. அ�� நாடக�க�� ந����
பா��� வ�த இவ�ைடய �க� நாலா
�ைசக��� பர�ய�. இவர� ஏ�ைம �ழ�
�ல� வளைம�� ஒ� இவ� �� ப��த�.
ஊ��� ெவ�ேய ஏ�ைம� ���� வா��த
இவ�, ெகா����� ந�நாயகமாக ஒ�
��ைட வா�� ��ேய�னா�.
இவர� பா���க��, �ர� வள��, ைம�
வச� இ�லாத அ�த� கால��� ��ட��ன�
அைனவ�� ேக��� வ�ண� இவ� பா��
�றைம�� த��நாெட��� பர�ய�.
ஆ�கா�ேக இவர� நாடக�கைள�
பா��க��, இவர� பாட�கைள� ேக�க��
ம�க�ைடேய ஆ�வ� ஏ�ப�ட�.
��மா�� தா�க� ஏ�படாத அ�த�
கால��� ெத� மாவ�ட�க���, ����,
த�சா�� ஆ�ய இட�க��� இவர�

நாடக�க��� அ�க வரேவ���
பாரா���க�� �ைட�தன. இவ� ந����
பா�ய � வ��, ந�தனா� ேபா�ற
நாடக�க� பல நா�க� ஒ�ெவா� ஊ���
நைடெப�றன. அேத காலக�ட���
நாடக�க�� உ�ச �தா��� பா�
ம�கைள� கவ��த எ�.�.��ட�பா,
த�ைன� ேபாலேவ பா� நாடக உல��
���டா அர�யாக �ள��வ�த
ேக.�.எ�.ஐ� ப��� ேக���ப�டா�. இவ�
��ெந�ேவ� மாவ�ட�
ெச�ேகா�ைடைய� ேச��தவ�. அ�ைறய
நாடக உல�� ச�கரவ��� இவ�தா�.
��ட�பா, ெச�ல�பா ேபா�றவ�க�
அ�ைறய நாடக உல�� ெபய� ெப��
�ள��னா�க�. இ�த இ� நாடக உல��
�கர�க� 1924இ� ��மண உற�� �ல�
ஒ�� கல�தன. இவ�க��� ஒ� ஆ�
�ழ�த �ற�� அ� இற�� ேபா���.

��மணமா� எ�� ஆ��க��
எ�.�.��ட�பா இற�� ேபானா�.
கான���� தன� 24ஆ� வய��
�தைவயானா�. எ��� அ�� ெதாட��
அவ� காலமான 72ஆ� வய� வைர �மா�
ஐ�ப� ஆ��க� ேத�ய�ைத��,
ெத��க�ைத�� த��� க�களாக�
ெகா�� நா���� உைழ�� வ�தா�.
இவ�க�ைடய நாடக�க� ெவ�� �ராண�
கைதகளாக இ��தேபா��, அத� ஊேட
வ�� ேத�ய� க����க� பா��ேபா�
மன�� ��தைல உண���ைய� த��
எ���வதாக இ��த�. அ�ைறய கா��ர�
தைலவ�க� �ர� ச��ய����,
ெப��தைலவ� காமராச� ஆ�ேயா�
ெகா��� ெச�� ேக.�.எ�.ஐ ச����
��ட�க��� அைழ�����றா�க�.
1937இ� நட�த ேத�த�� இ�� பல�
ெபா������த ஜ��� க��ைய எ����

கா��ர� ேபா����ட�. அ�ேபா�
ெகா����� நட�த கா��ர� ��ட���
�ர� ச��ய���� ேப�வத�� ��,
ேக.�.எ�. த� ெவ�கல� �ர��
“ஓ��ைடயா� எ�லா� ேக����க�” எ��
பாட� ெதாட��ய�தா� தாமத�, ��ட�
தா�க��யாத அள���� ேச��� ��ட�.
“�ைற�சாைல எ�ன ெச���?” எ��
இவர� பாட��, “கா��ேயா பரம ஏைழ
ச��யா�” எ�� பாட�� �க� �ர��த�.
�ர� ச��ய���� ெச�ைன�� ேத�த��
��� ெவ��ெபற ேக.�.எ�.��
பாட�க�தா� �ைண ��றன. கணவ�
இற�த �ற� பா�வைத �������த
ேக.�.எ�. மகா�மா கா�� அவ�ைடய ��
ேத�� ெச�� ேக��� ெகா�ட �ற�,
���� பா� ேதச ேசைவ�� ஈ�ப�டா�.
இவைர “ெகா��� ேகா�ல�” எ��
வ���� தன� �ரா�ட நா� ப���ைக��

�க��� எ��னா� அ�ஞ� அ�ணா.
ெப��தைலவ� காமரா� கால���
ேக.�.எ�. ெச�ைன ச�ட ேம� சைப
உ���னராக ஆ� ஆ�� கால� இ��தா�.
இ�த “இைச� ேபரர�” மைற�� ேபானா��,
இவ� ���� ெச�ற இவர� பாட�க��,
இவ� ஊ�� வள��த ேத�ய உண��க��
எ�ெற��� �ைல������. வா�க
ேக.�.எ�.�க�!

ச�தா� ேவதர��ன� ��ைள

ராஜா�ேயா� ேவதர��ன� ��ைள��
ெதா�ட�க��

ேவதர��ன� எ�ற ெபயைர�
ேக�டமா��ர���, ேவதார�ய� உ��
ச��யா��ரக� �ைன��� வ��. ராஜா�
�ைன��� வ�வா�. க�ைமயான
�யாக��, �ர�� கத� உைட�� ந�
�ைன��� வ��. அ� ம��மா?
ேவதார�ய��� �ற�பாக நைடெப��
வ�� ‘க���பா கா�� க��யா ���ல�’
ந� �ைன��� வ��. இ�பதா�
��றா��� ��ப���� ெதாட�� அவ�
காலமான அ�ப�க� வைர, ேவதர��ன�
��ைள�� ெபய� ெசா�லாம� எ�த
கா��ர� இய�க�� த��நா��� இ�ைல
எனலா�. அ�த அள��� அவ� த�ைன
கா��ர� இய�க�ேதா� இைண���
ெகா�டவ�, ெபா�நல���காக ெசா��,
�க� அைன�ைத�� இழ�� �யாக�லராக
�ள��யவ�. அவர� வரலா�ைற இ�ேபா�
���கமாக� பா��ேபா�.

த�சா�� மாவ�ட��� கட�கைர
�ராமமான ேவதார�ய� இவர� ஊ�.
இவர� த�ைதயா� அ�பா��� ��ைள
எ�பவ�. உ�� ச��யா��ரக� உ�ச
க�ட��� நட�� ெகா����த ேபா�,
இவர� உடைமக���� ஆப�� வ��,
இவ� ைக� ெச�ய�பட�ேபா�றா� எ�ற
�ைல�� அ��� மா���ேர� ஒ�வ� 90
வயைத� கட�த ��யவ� அ�பா����
��ைள�ட� வ��, “ஐயா! ��கேளா ெப�ய
���ப��� வ�தவ�. ெகளரவமான
���ப�. உ�க� மக� தன� ெசய��காக
வ��த� ெத���� ம���� க�த�
ெகா��� ��டா�, அவ� �� எ�த வழ���
வராம� நா� பா���� ெகா���ேற�”
எ�றா�. அத�� அ�த ��ய ேதசப�த�
எ�ன ெசா�னா� ெத��மா? எ�ப�யாவ�
தன� மக� ெஜ����� ேபாகாம� த��,
ெசா���க�� ப��த� ஆகாம� ேபானா�

ச�, ேகவல� ஒ� ம����� க�த� தாேன,
ெகா����டலா� எ�றா எ��னா�.
இ�ைல. இ�லேவ இ�ைல. அவ�
ெசா�னா�, “எ� மக� ேவதர��ன�
உ�க�ட� ம����� ம�����
ேக�ப���, அவ� �ைற��� ெச�வைதேய
நா� ����ேவ�” எ�றா�. அ�த
��யவ�� ேதச�ப���� எதைன உவைம
�ற ����? அ�ப��ப�ட �யாக
பர�பைர�� பல தைல�ைறக��� ���
உ��தவ� தா�மானவ �வா�க�. இ�� ஒ�
ேவ��ைக எ�ன ெத��மா? தா�மானவ�
ேகா�� ெகா���ள ������ உ��
ச��யா��ரக� ெதாட��ய�.
தா�மானவ�� �லவா��க� வா��
ேவதார�ய��� ��வைட�த�. இதைன
����� நட��யவ�� தா�மானவ
�வா�க�� வா��தா�. எ�ன ஒ��ைம.

இவைர� ப��ய ஒ� �ய�பான ெச��.
இவ� வார��� ஒ� நா�
உ�ணா�ரத�ைத� கைட����� த�
ஆ�ம பல�ைத� ெப���� ெகா�டா�.
அ�ேபாலேவ ேபசா ேநா����� த�
உ�ள�� ஒ�ைய� ெப���� ெகா�டா�.
ேவதார�ய� எ�� அ����
ெபய��ேக�ப ேவத ெந�க� ஆசார�க�
இைவகைள� கைட����� வா��� வ�த
���ப�. இவ� ம�றவ�க��காக �ேத�
ஷ � ேபா�டவர�ல. ஆ�மா��தமாக த�
ேவ
ெசா�த வா��� இவ� �ேத�ய�ைத�
கைட���த வரலா�ைற த�ழா�ஞ�
ெத.ெபா.�னா����தர� ��ைள ���றா�.
“இவ� ����� ச�, ஊ��� ச�, எ���
ைக���த� அ��, எ��� கத� ஆைட,
எ�ெக�� ேநா���� ைக�ெதா��
வள���, ஆரவார��லாத, அழ�ய, இ�ய,
எ�ைம�� ஒ� �றா�� இவ�ட�.

கா��ய�க�ட� மாறாத ப��”. இ�ப�
ேவதார�ய அ�பவ�ைத அ�த� த�ழ�ஞ�
வ����றா�. இவ� �தா��த க���பா
கா�� க�யா ���ல� ெச�� பா��க�.
இ��� அவ� ��ய வா��ைதக��
ெபா�� ����. அ�� �ன�ேதா��
ஆ�ரமா�ர� ெப�க�, ���க� �த�
ெப�யவ� வைர ப��ப��, ெதா��
ப��வ��, ேவைல ெச�வ��, ஒேர
ேநர��� ஆ�ர����� ேம�ப�டவ�க�
உண� அ���வ��, அடடா! எ�ன கா��.
இ�வள� �ழ�ைதகைள�� ஒ�
த�ைதயா� இ��� பா�கா�� வா�����
பய�ப�� ெதா�� ப��� ெகா���
வா�வ��� வ�தவ� ச�தா� ேவதர��ன�.
அவர� அ�ெயா�� வ�நட��
அமரரானவ� அவ� மக� அ�பா�����
��ைள. இ�ேபா� அ�த ��ய ப��ைன�
�ற�பாக நட�� வ�பவ� அவர� ேபர�

ஜு�ய� அ.ேவதர��ன�. எ�ன ���ப�.
உலகேம பா��� �ய��� ைக�க�ய�.
�த��ர���� ��ெப�லா�
த�ெயா�வைர ���� எ���ேபா�
“மகாராஜராஜ �” எ�� எ��வ�
வழ�கமா���த�. இ� எத�� இ�வள�
ெப�ய அைடெமா� எ�� �����
ேவதர��ன� ��ைள “�” எ�� ேபா�டா�
ேபாதாதா எ�� ‘�னம�’�� ஒ� க�த�
எ��னா�. அைத� ப���� பா��த ராஜா�
அவ�க� அ�வா� “�” எ�ேற அைழ�தா�
ேபா�� எ�� உ�தர��டா�. ��ன�
�.�.க.ஆ���� ேபா� இ�த ‘�’
வடெமா� எ�பதா� அத�� ப�� “��”
எ�� ேபாட� ெச�தன�. பைழய அ�ைம
நா�க�� ஒ� ம�யாைத ���ைர மைற��,
ம�க� அைனவ�� சமமான உண��ைன�
ெபற ���தத�� ச�தா� ேவதர��ன�

��ைள காரணமாக இ������றா�.

இவ� வா��ைக�� இ�ெனா�
ேவ��ைக��, ேவதைன�� �ைற�த ஒ�
�க���. ேவதார�ய��� இவ�
���ப���� �க�� ேவ��ய நா�த�

ஒ�வ�, ைவர�ப� எ�ப� அவ� ெபய�.
கா�� மகா�மா�ட��, கா��ர�
இய�க��ட��, ேவதர��ன�
��ைள�ட�� அபார ப���ைடயவ�.
ேபா��கார�க� �தலா� ேவதர��ன�ைத
�ல����� ெத�ேவா� இ���� ெச�ற
கா��ைய� க�� இவ� பத� ஆ��ர�
ெகா��, இ� எ�த ேபா��கார����
சவர� ெச�வ��ைல எ�� சபத� எ����
ெகா�டா�. உ�� ேபாரா�ட���காக
ெவ��� ேபா�� பல� அ��
வ����ததா� யா� எ�� ெத�யாம�
சாதாரண உைட�� வ����த ஒ�
ேபா��கார��� இவ� �க� சவர� ெச�ய�
ெதாட�� �க��� ேசா�� ேபா�� பா�
சவர� ������ட �ைல��, அவ�
ேபா�� எ�ப� ெத�யவ�த��, ேவைலைய
அ�ப�ேய ேபா����� இ� ந�மா�
ெச�ய ��யா� எ�� எ�����டா�.

ேபா��கார� �ட��ைல. இவைர இ����
ெகா�� ேபா� மா���ேர��ட� ����
�யாய� ேக�டா�. மா���ேர�
ைவர�பைன, ேபா� இவ��� ��
சவர�ைத�� ெச�� �������� ேபா
எ�றா�. ைவர�ப� த� சவர� ெப��ைய
ைக�� எ���� ெகா��, அவ� ேமைஜ
��� ெச��, “ஐயா! அ� ந�மால
��யா��க. ஐயா ேவ��னா ெச��
�����க” எ�� ெசா��� ெகா�ேட
ெப��ைய அவ� ேமைஜ �� ைவ��
��டா�. ேக�க ேவ��மா அவ��� வ�த
ேகாப����. ஆ� மாத க��காவ�
த�டைன ���தா�. அேதா� ேபா��றா
இ�? இ�ைல. இ�த �க��� ப��
சா�தா��ள� எ�ற ஊ�� நட�த
ெபா����ட��� ச�தா� ேவதர��ன�
ெசா��ய ேபா�, ��ட��� ஒேர ����
��மாள� எக�தாள�, ைகத�� ஆரவார�

ெச�தன�. அ�ேபா� த� கா�� அ�த�
ப�க� வ�த அ��� மா���ேர����
வ�தேத ேகாப�. ம�நா� ��ைள�� இ�த�
ேப���காக ஆ� மாத �ைற த�டைன
ெகா��தா�. ஒ� �க����� இர��
இட��� த�டைன. எ�ன ேகாமா��தன�.
ெப�� ெச�வ�தரான ேவதர��ன�
�ைற�� அைட�க�ப�டா�. ெசா���க�
ப��தலா�ன. அவ� ���ப� ேசா�����
�ரம�பட ேவ��ய �ைல. த�க�
��ண��� பா� ேசா� சா���ட �ழ�ைத
பழ� ேசா���� அ�த� க��
அ�க�ப�க�தா� க��� ���ன�. அவ�
மைன� ப�ைன�� ைம�� இ��த அவர�
ஊ���� ெச�ல ப����� கா��லாம�
�ழ�ைதைய� ���� ெகா�� நட��
ெச�ற ெகா�ைம�� நட�த�.
��தைல�காக இ�த நா��� சாதாரண

���ப� ெப�க� �ட ப�ட �ய�
அ�ம�மா! எ��� பா��க மன�
பத��ற�.
உ�� ச��யா��ரக��� ஈ�ப�ட ெச�ைன
டா�ட� ��ம� ல���ப� எ�ற
அ�ைமயாைர ��ய� �ளாரா� அ���,
கா�கைள� ���� இ���� ெச�� �த��
��ெட��த ெகா�ைம�� இேத
ேவதார�ய���தா� நட�த�. இவைர�
ப��ய க��ைரைய இ�த� ெதாட��
�ைர�� காணலா�.

ச�தா� ேவதர��ன� த�ைச மாவ�ட
கா��ர� க���� தைலவராக பல
ஆ��க� இ������றா�. 1929இ�
ேவதார�ய��� த�� மாகாண கா��ர�
மகாநா�ைட ச�தா� வ�லபா� பேடைல
அைழ�� வ�� ராஜா� ���ைல��
ெவ��கரமாக நட��னா�. இவ� �ர�
அைச�தா� த�சா�� மாவ�ட� அைச��

�ைல அ�� இ��த�. இ�வள����
இ�மாவ�ட �ல��ர��க� அைனவ��
ஆ��ேலய�க�� ஆதரவாள�களாக��,
�லம�ற ஏைழ �வசாய� ��க�
க����� ஆ��க��� �� ஓ� வ��க�
�ர��ைய எ��பா���� ெகா����த
�ைல��, ந��தர ம�க� ம��ேம த�ைச
மாவ�ட ��த�ர� ேபா�� ப��
ெகா�டா�க�. அவ�க���� தைலைம
வ��தவ� ச�தா� ேவதர��ன� ��ைள.
இவ� ெச�ைன ச�டசைப�� 1952இ�
ம�னா��� ெதா�������
ேத��ெத��க�ப�டா�. 1957இ�
����ைற���� ெதா�������
ேத��ெத��க� ப�டா�. 1961இ� ச�டசைப
��ட� நட�� ெகா����த ேபா� இவ�
ேப�� ெகா������ ேபாேத மாரைட��
வ��, உட� நல� ெக�� இற�� ேபானா�.

இவ� உட� ேவதார�ய� ெகா��
வர�ப�� க���பா கா�� க�யா
���ல��� இ�� அ�ச� ெச�ய�ப�ட�.
இவர� சமா�ைய இ��� அ��
ப�லா�ர�கண�காேனா� ெச�� பா���
வ�ப�� ம�யாைத ெச���றன�. வா�க
ச�தா� ேவதர��ன� ��ைள �க�!

ச�தா� ேவதர��ன� ��ைள�� ெபய�

ெசா���
ேவதார�ய� க���பா� க�யா ���ல�.
க���பா கா�� க�யா ���ல���
��வன� ச�தா� ேவதர��ன���
��றா�� �ழா�� �த��ர �ன
ெபா��ழா�� ஒேர ஆ��� 1997இ�
நட�த�. 1897� ஆ�� ��ரவ� 25� ேத�
ேவதார�ய��� �ற�த ச�தா� ேவதர��ன�
தன� 19� வய� �த� �த��ர�
ேபாரா�ட��� ப�� ெகா�டா�.
1924� ஆ�� ெப�கா�� நைடெப�ற
கா��ர� மகாநா��� கல�� ெகா��
கா���� தைலைம உைரைய� ேக�ட
ேவதர��ன� ������ �த��ர�
ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டா�.
1930� வ�ஷ� ராஜா� தைலைம��
������ இ��� ேவதார�ய� வைர

நைடெப�ற உ�� ச��யா��ரக� ேபர�
ம��� ேபாரா�ட�ைத ெவ��கரமாக
����� நட��ய ேவதர��ன� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. அவர� ெசா�� ப��த�
ெச�ய�ப�ட�.
1931� ஆ�� ��ெந�ேவ� மாவ�ட���
நட�த �வசா�க� மாநா��� அவ����
ச�தா� ப�ட� வழ�க�ப�ட�.
1929 �த� 1939 வைர த�ைச மாவ�ட�
கா��ர� க���� மாவ�ட� தைலவராக
�ள��ய ப�ேவ� ேபாரா�ட�கைள�
தைலைம தா�� நட��னா�.
1929� ஆ�� ேவதார�ய��� நைடெப�ற
கா��ர�� மா�ல மாநா�� வரேவ���
��� தைலவராக� ப�யா��ய�ட�,
ச�தா� வ�லபா� பேடைல மாநா���
கல�� ெகா�ள� ெச�வ�� ���ய

ப�கா��னா�.
1935� ஆ�� ேவ��� நைடெப�ற
கா��ர� மா�ல மாநா�ைட� தைலைம
தா�� நட��னா�. மா�ல கா��ர��
�ைண� தைலவராக ேத��ெத��க�ப�டா�.
1942� ஆ�� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�
ேபாரா�ட����� �ற� கா����
��மாண� ��ட�க�� ஈ�பா� கா�ட
ஆர���தா�. 1944� ஆ�� க���பா
கா�� இற�த �� க���பா ேத�ய �ைன�
�� �ர��வ�� ப�� ெகா�ட
ேவதர��ன� ��ைள, இ�த ����
த�சா�� ���� மாவ�ட� �ர���யாக�
ெசய�ப�� இ� மாவ�ட�க�� பல
ெப�க� �ழ�ைதக� நல ைமய�கைள��,
மக�ேப� ம���வமைனகைள��
���னா�.

இத� ெதாட���யாக க���பா க�யா
���ல�ைத 1946� ஆ�� ���னா�.
த��நா� ஆதார� க��� க�����
மா�ல� �ைண� தைலவராக��
�ள��னா�.
ச�தா� ேவதர��ன��� மைற���� �ற�
(1961) அவர� �த�வ� அ�பா���� க�யா
���ல� ம��� தா�மானவ�
��யால�கைள� கவ��� வ�தா�.
இ���வன�க�� ப��� மாணவ
மாண�க� தா� க�ற க��யா�, தாேம
ச�பா��க ���� எ�� �றைமேயா�
எ�� ெவ�ேய��றா�கேளா அ��தா�
என�� ��ம� ஏ�ப�� அ�வைர அத�கான
�ய��கைள� ெச�� ெகா�ேட இ��ேப�
எ�ற உ���ட� ெசய�ப�டா�
அ�பா���. இ��ய அர� 1989� ஆ��
அவ��� ப�ம� ப�ட� வழ���

ெகளர��த�.
ெப�க���� க�� அ��� அவ�கைள�
த�ன���ைக உ�ளவ�களா��வத���
ெதாட��� பா�ப�� வ�வத�காக
க���பா கா�� க�யா ���ல����
1996� ஆ���கான இ��ய �ழ�ச�க
��� வழ�க�ப�ட�.
பாரா��� ப��ர��ட� �. 1 ல�ச��
க���பா கா�� க�யா ���ல����
வழ�க�ப�ட�. ச�வேதச �ழ�ச�க���
தைலவ� இ���ைத ெச�ைன�� 1996�
ஆ�� ���ல��� அற�காவல��
ச�தா�� ேபர�மான ஜூ�ய�
அ.ேவதர��ன��ட� வழ��னா�.

���ல���� வ�ைக த�த தைலவ�க�:
ச�ேவாதய� தைலவ� �ேனாபா�.
ம�களைவ�� �த� சபாநாயக�

�.�.மா�ல�க�
க�ம �ர�, ெப��தைலவ� காமரா�
கவ�ன� ெஜனரலாக இ��த ராஜா�
எ�ைம�� இ���டமான க�க� ேபா�ற
பல�.
���ல��� ப���� ஆதரவ�ற ந��த
���ப�கைள� ேச��த ெப�
�ழ�ைதக�� க��� ெசலைவ ஏ���
ெகா�ள �����றவ�க���� பல
��ட�க� அ��க�ப��த�ப���ளன.
இ� ��ட��� ெச��த�ப�� �� �ர�தர
ைவ�� ��யாக வ��க�� ெச��த�ப��
அ����� �ைட��� வ��� ெதாைக
�ல� ெப� �ழ�ைதக�� க��� ெசல�
ஈ� க�ட�ப��ற�. ஒ� ெப� க��
���� ேவைல��� ேபான�� அ�த வ��
ேவெறா� ெப���� வழ�க�ப��.

ஜ�பா�� உ�ள ��பா� ேவதா�த
சைப�� �ல� பல ந�ெகாைடயாள�க�
தலா ஆ�ர� டால�க� அ��� நம� ெப�
�ழ�ைதக�� க���� உத�
வ��றா�க�.
ஆதரவ�ற ெப�க��� �ழ� த��ற�
ேவதார�ய� க���பா க�யா ���ல�.
ெப� க���� எ���� �ல�ய கால���
��வ� ப�ட இ�த ப�� பல ��
ெப�க�� வா��ைக��� பாைத
அைம��� ெகா����ள�.
ெப�கைள ெவ��� அ��பாம�
������ ��� ைவ����த கால���
�ராம� �ராமமாக� ெச�� ச�தா� ெப�
�ழ�ைதகைள அைழ�� வ�� க��� க�
�ற�க உத�னா�.
அவ�க��� உண�, உைடக�, ��தக�க�,

த��� வச� ஆ�யவ�ைற இலவசமாக
வழ��னா�. ெதாட�க� ப��யாக�
ெதாட��ய ப�� இ�ேபா� ேம� �ைல�
ப��யாக� �க��ற�.
�த�� �க� �ைற�த அள�
எ���ைகேயா� �வ��ய ப��
இ�ேபா� ஆ�ர�கண��� க�� ப���
�ைலயமாக உ�வா�����ற�. ப����
����� வ���� மாண�ய� அைனவ��
ஒேர �ல�, இ�� எ�த ��ேவா,
���யாசேமா �ைடயா�. மகா�மா
கா���� சமரச ேகா�பா� க�ைமயாக�
கைட����க�ப�� வ�� இட� இ�.
தா��த�ப�டவ�க� எ�ேபா�, ���பாக
�ழ� த�ைச மாவ�ட��� இ��ேபா� ��
த��ய �ைல�� இ��த �ைலைய மா��
இ�� அவ�க���� க�� அ�� �க��,
த�ன���ைகைய அ���, ச�க���

ெப�� அ�த��� உ�ளவ�களாக
மா��ய�� இ�த ���ல����� ெப��
ப�� உ��.
இ�� ��தக� ப��� ம��ம�லாம�,
ெதா�� க��, ஊ�ப�� தயா���, அ���
ேகா��த�, அ�� அ��த�,
��ன�சாதன�க�, வாெனா�
ெதாைல�கா�� ெப��க� தயா��த�,
ைதய�கைல� ப���, ��த ம���வ� �ட�
ஆ�ய பல �ைறக�� இ�� ப��� ெப��
ெப�க� ச�க��� யா���� சைள�தவ�
அ�ல எ�பைத இ�� பைற சா���
ெகா�����றா�க�. பார� க�ட ��ைம�
ெப�கைள உ�வா�� இ�� பார�
����ய ெப� ��தைலைய ெசய��
கா����� இட� இ�த ���ல�.
இ�� ஆைட வ�வைம��, �.�.
ெம�கா�ச�, க�டட�ய� வைரபட�க�

வைரத�, ெச��ய� ப��� என பல
வ���க�� இ�� உ��.
�த��ர� ேபாரா�ட��� ெச�த
�யாக���காக அரசா�க� ெகா��த 10
ஏ�க� �ல�ைத� த� ெசா�த���� எ����
ெகா�ளாம� மகாராஜ�ர� எ�� இட���
15 ஏ�க� ேச��� இ�த ���ல�
��வைட�� காண�ப��ற�.
இ�� �ைழ�த�ட� கா���ற கா��,
அைம�, எ�ைம, அட�க�, ம�யாைத,
ப�பா� இைவகைள�தா� காண����.
உட� நல� �ைற�தா� த��வத��
‘ஆேரா��ய சாைல’. ம���வ உத�க�
உட���ட� �ைட���ற வச� இ��
உ��.
�ைளயா���க����, உட�ப������

���ய��வ� உ��. அ�காைல��
எ��த�� உட�ப���, �ரா��தைன எ��
ஒேர �ரான நடவ��ைகக� இ��.
இ���ள ந�ன சைமய� �ட�ைத� பா���
�ய�� ேபாவா�க�. �காதார �ைறேயா�
ஆ�ர�கண�காேனா��� ஒேர ேநர���
வ�ைச�� உண� ப�மாற�ப�� அழைக
உலக�தா� பா��� �ய�� ேபா�றா�க�.
ஒ� ேபா��, ��ச�, ச�த� எ�����
அைம�யான �ழ�� ஆ�ர�கண���
மாண�க� உண� உ��� கா�� �ய��
ேபா��த���ய�.
இ�� பண� ெச��� த��ேவா����,
����� ெசல�� இலவசமாக உண�
உ�ேபா����ைடேய உண��
���யாச� இ�ைல.
இ�த சாதைனக� எ�� ஆல ���ச����

ஒ� ��ய �ைத ச�தா� ேவதர��ன� எ��
கா��யவா�. அைத ெதாட��� �ற�பாக�
ெசய�ப��� வ�தவ� அ�பா���. இ��
அவ�ைடய �த�வ�க� �க� �ற�பாக
இதைன நட�� வ��றா�க�. வா�க
இவ�கள� சாதைன. வள�க இ�த ச�தாய�
ப�. உல�� ெப��ன� இ��� ம���
இ�த ���ல��� ப�க��� வரலா���
�ைன�� ெகா�ள�ப��.
ச�தா� ேவதர��ன� ��ைள�� ெபய�
ெசா���
ேவதார�ய� க���பா� க�யா ���ல�.
க���பா கா�� க�யா ���ல���
��வன� ச�தா� ேவதர��ன���
��றா�� �ழா�� �த��ர �ன
ெபா��ழா�� ஒேர ஆ��� 1997இ�
நட�த�. 1897� ஆ�� ��ரவ� 25� ேத�
ேவதார�ய��� �ற�த ச�தா� ேவதர��ன�

தன� 19� வய� �த� �த��ர�
ேபாரா�ட��� ப�� ெகா�டா�.
1924� ஆ�� ெப�கா�� நைடெப�ற
கா��ர� மகாநா��� கல�� ெகா��
கா���� தைலைம உைரைய� ேக�ட
ேவதர��ன� ������ �த��ர�
ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டா�.
1930� வ�ஷ� ராஜா� தைலைம��
������ இ��� ேவதார�ய� வைர
நைடெப�ற உ�� ச��யா��ரக� ேபர�
ம��� ேபாரா�ட�ைத ெவ��கரமாக
����� நட��ய ேவதர��ன� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. அவர� ெசா�� ப��த�
ெச�ய�ப�ட�.
1931� ஆ�� ��ெந�ேவ� மாவ�ட���
நட�த �வசா�க� மாநா��� அவ����
ச�தா� ப�ட� வழ�க�ப�ட�.

1929 �த� 1939 வைர த�ைச மாவ�ட�
கா��ர� க���� மாவ�ட� தைலவராக
�ள��ய ப�ேவ� ேபாரா�ட�கைள�
தைலைம தா�� நட��னா�.
1929� ஆ�� ேவதார�ய��� நைடெப�ற
கா��ர�� மா�ல மாநா�� வரேவ���
��� தைலவராக� ப�யா��ய�ட�,
ச�தா� வ�லபா� பேடைல மாநா���
கல�� ெகா�ள� ெச�வ�� ���ய
ப�கா��னா�.
1935� ஆ�� ேவ��� நைடெப�ற
கா��ர� மா�ல மாநா�ைட� தைலைம
தா�� நட��னா�. மா�ல கா��ர��
�ைண� தைலவராக ேத��ெத��க�ப�டா�.
1942� ஆ�� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�
ேபாரா�ட����� �ற� கா����
��மாண� ��ட�க�� ஈ�பா� கா�ட

ஆர���தா�. 1944� ஆ�� க���பா
கா�� இற�த �� க���பா ேத�ய �ைன�
�� �ர��வ�� ப�� ெகா�ட
ேவதர��ன� ��ைள, இ�த ����
த�சா�� ���� மாவ�ட� �ர���யாக�
ெசய�ப�� இ� மாவ�ட�க�� பல
ெப�க� �ழ�ைதக� நல ைமய�கைள��,
மக�ேப� ம���வமைனகைள��
���னா�.
இத� ெதாட���யாக க���பா க�யா
���ல�ைத 1946� ஆ�� ���னா�.
த��நா� ஆதார� க��� க�����
மா�ல� �ைண� தைலவராக��
�ள��னா�.
ச�தா� ேவதர��ன��� மைற���� �ற�
(1961) அவர� �த�வ� அ�பா���� க�யா
���ல� ம��� தா�மானவ�
��யால�கைள� கவ��� வ�தா�.

இ���வன�க�� ப��� மாணவ
மாண�க� தா� க�ற க��யா�, தாேம
ச�பா��க ���� எ�� �றைமேயா�
எ�� ெவ�ேய��றா�கேளா அ��தா�
என�� ��ம� ஏ�ப�� அ�வைர அத�கான
�ய��கைள� ெச�� ெகா�ேட இ��ேப�
எ�ற உ���ட� ெசய�ப�டா�
அ�பா���. இ��ய அர� 1989� ஆ��
அவ��� ப�ம� ப�ட� வழ���
ெகளர��த�.
ெப�க���� க�� அ��� அவ�கைள�
த�ன���ைக உ�ளவ�களா��வத���
ெதாட��� பா�ப�� வ�வத�காக
க���பா கா�� க�யா ���ல����
1996� ஆ���கான இ��ய �ழ�ச�க
��� வழ�க�ப�ட�.
பாரா��� ப��ர��ட� �. 1 ல�ச��
க���பா கா�� க�யா ���ல����

வழ�க�ப�ட�. ச�வேதச �ழ�ச�க���
தைலவ� இ���ைத ெச�ைன�� 1996�
ஆ�� ���ல��� அற�காவல��
ச�தா�� ேபர�மான ஜூ�ய�
அ.ேவதர��ன��ட� வழ��னா�.
���ல���� வ�ைக த�த தைலவ�க�:
ச�ேவாதய� தைலவ� �ேனாபா�.
ம�களைவ�� �த� சபாநாயக�
�.�.மா�ல�க�
க�ம �ர�, ெப��தைலவ� காமரா�
கவ�ன� ெஜனரலாக இ��த ராஜா�
எ�ைம�� இ���டமான க�க� ேபா�ற
பல�.
���ல��� ப���� ஆதரவ�ற ந��த
���ப�கைள� ேச��த ெப�
�ழ�ைதக�� க��� ெசலைவ ஏ���
ெகா�ள �����றவ�க���� பல

��ட�க� அ��க�ப��த�ப���ளன.
இ� ��ட��� ெச��த�ப�� �� �ர�தர
ைவ�� ��யாக வ��க�� ெச��த�ப��
அ����� �ைட��� வ��� ெதாைக
�ல� ெப� �ழ�ைதக�� க��� ெசல�
ஈ� க�ட�ப��ற�. ஒ� ெப� க��
���� ேவைல��� ேபான�� அ�த வ��
ேவெறா� ெப���� வழ�க�ப��.
ஜ�பா�� உ�ள ��பா� ேவதா�த
சைப�� �ல� பல ந�ெகாைடயாள�க�
தலா ஆ�ர� டால�க� அ��� நம� ெப�
�ழ�ைதக�� க���� உத�
வ��றா�க�.
ஆதரவ�ற ெப�க��� �ழ� த��ற�
ேவதார�ய� க���பா க�யா ���ல�.
ெப� க���� எ���� �ல�ய கால���
��வ� ப�ட இ�த ப�� பல ��

ெப�க�� வா��ைக��� பாைத
அைம��� ெகா����ள�.
ெப�கைள ெவ��� அ��பாம�
������ ��� ைவ����த கால���
�ராம� �ராமமாக� ெச�� ச�தா� ெப�
�ழ�ைதகைள அைழ�� வ�� க��� க�
�ற�க உத�னா�.
அவ�க��� உண�, உைடக�, ��தக�க�,
த��� வச� ஆ�யவ�ைற இலவசமாக
வழ��னா�. ெதாட�க� ப��யாக�
ெதாட��ய ப�� இ�ேபா� ேம� �ைல�
ப��யாக� �க��ற�.
�த�� �க� �ைற�த அள�
எ���ைகேயா� �வ��ய ப��
இ�ேபா� ஆ�ர�கண��� க�� ப���
�ைலயமாக உ�வா�����ற�. ப����
����� வ���� மாண�ய� அைனவ��

ஒேர �ல�, இ�� எ�த ��ேவா,
���யாசேமா �ைடயா�. மகா�மா
கா���� சமரச ேகா�பா� க�ைமயாக�
கைட����க�ப�� வ�� இட� இ�.
தா��த�ப�டவ�க� எ�ேபா�, ���பாக
�ழ� த�ைச மாவ�ட��� இ��ேபா� ��
த��ய �ைல�� இ��த �ைலைய மா��
இ�� அவ�க���� க�� அ�� �க��,
த�ன���ைகைய அ���, ச�க���
ெப�� அ�த��� உ�ளவ�களாக
மா��ய�� இ�த ���ல����� ெப��
ப�� உ��.
இ�� ��தக� ப��� ம��ம�லாம�,
ெதா�� க��, ஊ�ப�� தயா���, அ���
ேகா��த�, அ�� அ��த�,
��ன�சாதன�க�, வாெனா�
ெதாைல�கா�� ெப��க� தயா��த�,
ைதய�கைல� ப���, ��த ம���வ� �ட�

ஆ�ய பல �ைறக�� இ�� ப��� ெப��
ெப�க� ச�க��� யா���� சைள�தவ�
அ�ல எ�பைத இ�� பைற சா���
ெகா�����றா�க�. பார� க�ட ��ைம�
ெப�கைள உ�வா�� இ�� பார�
����ய ெப� ��தைலைய ெசய��
கா����� இட� இ�த ���ல�.
இ�� ஆைட வ�வைம��, �.�.
ெம�கா�ச�, க�டட�ய� வைரபட�க�
வைரத�, ெச��ய� ப��� என பல
வ���க�� இ�� உ��.
�த��ர� ேபாரா�ட��� ெச�த
�யாக���காக அரசா�க� ெகா��த 10
ஏ�க� �ல�ைத� த� ெசா�த���� எ����
ெகா�ளாம� மகாராஜ�ர� எ�� இட���
15 ஏ�க� ேச��� இ�த ���ல�
��வைட�� காண�ப��ற�.

இ�� �ைழ�த�ட� கா���ற கா��,
அைம�, எ�ைம, அட�க�, ம�யாைத,
ப�பா� இைவகைள�தா� காண����.
உட� நல� �ைற�தா� த��வத��
‘ஆேரா��ய சாைல’. ம���வ உத�க�
உட���ட� �ைட���ற வச� இ��
உ��.
�ைளயா���க����, உட�ப������
���ய��வ� உ��. அ�காைல��
எ��த�� உட�ப���, �ரா��தைன எ��
ஒேர �ரான நடவ��ைகக� இ��.
இ���ள ந�ன சைமய� �ட�ைத� பா���
�ய�� ேபாவா�க�. �காதார �ைறேயா�
ஆ�ர�கண�காேனா��� ஒேர ேநர���
வ�ைச�� உண� ப�மாற�ப�� அழைக
உலக�தா� பா��� �ய�� ேபா�றா�க�.
ஒ� ேபா��, ��ச�, ச�த� எ�����

அைம�யான �ழ�� ஆ�ர�கண���
மாண�க� உண� உ��� கா�� �ய��
ேபா��த���ய�.
இ�� பண� ெச��� த��ேவா����,
����� ெசல�� இலவசமாக உண�
உ�ேபா����ைடேய உண��
���யாச� இ�ைல.
இ�த சாதைனக� எ�� ஆல ���ச����
ஒ� ��ய �ைத ச�தா� ேவதர��ன� எ��
கா��யவா�. அைத ெதாட��� �ற�பாக�
ெசய�ப��� வ�தவ� அ�பா���. இ��
அவ�ைடய �த�வ�க� �க� �ற�பாக
இதைன நட�� வ��றா�க�. வா�க
இவ�கள� சாதைன. வள�க இ�த ச�தாய�
ப�. உல�� ெப��ன� இ��� ம���
இ�த ���ல��� ப�க��� வரலா���
�ைன�� ெகா�ள�ப��.

�ம� ெசள�தர�
இராம�ச��ர�

ம�ைர�� �.�.��தர� ஐய�கா� �க� ெப�ய
ேமா�டா� ெதா�ல�ப�. �ய �ய���னா��, க�ன
உைழ�பா�� உய���, �ற�த ம�தராக �ள��யவ�
�� ��தர� ஐய�கா�. ேநர� தவறாைம இ�த ��வன
ஊ�ய�க�� அைடயாள�; ப���, ப��� அ�த
க�ெப� ஊ�ய�க�� அைடயாள ���ைர. ம�ைர
நகர� ேப��� ேசைவைய ��ைமயாக ஏ�� நட���
ெகா����த இ�த க�ெப� ேப��� இய�க� ப��
���ேபா� ம�ைர வா�க� ேபா�� �க�� ெச��,
இவ�கள� ேநர� தவறாைம. �����ட ேப���

���த���� �����ட ேநர���
வரேவ��ெம�றா�, அ�த ேப��� ச�யாக அ�த
ேநர��� வ�� ேச��. ந� க�கார�ைத அைத� பா���
ச� ெச�� ெகா�ளலா� எ�� ம�ைர வா�க�
ெசா��வ���. அ�ப��ப�ட �க���க
ெதா�ல�ப�� மகளாக� �ற�தவ�தா� ெசள�தர�.

�.�.��தர� ஐய�கா�, ம�ற பல
ெதா�ல�ப�கைள� ேபால ஆ��ல
ஆ��க���� �ைண ேபானவ� அ�ல.
�த��ர� ேபாரா�ட��� ஈ�ப�ட ப�ேவ�
தர��ன���� பல உத�கைள� ெச��
வ�தா�. இவர� மைன� ��ம� ல��
அ�மா� தா� கத� ��ைய ம��ேம
அ�வேதா�, �� �டாக� ெச��
அைனவ�� கத� ��ைய
அ�யேவ��ெம�� ேக��� ெகா��
கத� ��கைள�� ��றா�. ேதச ��மாண�
ப�க�� மகா�மா கா��ய�க��

வ�ைய� ��ப�� பல ேசைவகைள இவ�
���� வ�தா�. �ழ�ைதக�, ெப�க�
நல�� அ�கைற ெகா�� இவ� ஆ��ய
ப�க� ஏராள�.
1935ஆ� ஆ�� ெசள�தர�
ெட�����ள ேல� ஹா���� ம���வ�
க����� ப��� ம���வ��� டா�ட�
ப�ட� ெப�றா�. �ற��ேலேய அ���
�டராக �ரகா��த இவர� �றைம நா�பட
நா�பட ேம�� ேம�� �ரகா��க�
ெதாட��ய�. ப�கைல� கழக��� �த�
மாணவராக இவ� ேத��தா�. எ�.�.�.எ�.
ப�ட� ெப�ற �ற� மக�� ம���வ�
(Gynaecology) தா� ேச� நல� (Obsterics),
ஆ�யவ��� ேத��� ெப�றா�.
ெச�ைன�� �மா� இர�� ஆ��க�
ம���வராக� ப�யா��னா�.
இவ� ெட���� ப���� ெகா����த

கால��ேலேய ேசவா �ராம� ெச��
மகா�மாைவ� ச�������றா�. அ�� பல
ேசைவக�� ப�� ெகா�����றா�.
அ�த�ர ெச�ைன, ம�ைர ஆ�ய
நகர�க��� ப�ேவ� கா��ர�
தைலவ�கைள� ச���� �த��ர� ேபா��
தன� ப��ைன அ��� வ�����றா�.
1937 �த� ��றா��க� ம�ைர��
ெகளரவ ம���வராக� ப�யா��னா�.
1938இ� இவ� ெப�க��� க�கா���
இ�ல� (Vigilance Home) ���னா�.
1940இ� ேகரளாைவ� ேச��த �த��ர�
ேபா�� ஈ�ப����த ராம�ச��ர�
எ�பவைர இவ� ��மண� ெச��
ெகா�டா�. 1942 ெதாட�� இவ� ேநர�யாக
�த��ர� ேபாரா�ட�க�� கல�� ெகா�ள�
ெதாட��னா�. ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�
ேபாரா�ட��� ேபா� இவ� ேகரள�
ப��ெய��� ���� பயண� ெச�� நா��

��தைல��� ேபாரா�னா�. ேதச
��தைல�காக �ைற ெச�ற �யா�க��
���ப�க��� ேதைவயான உத�கைள�
ெச�தா�. இவர� நடவ��ைகைய� காரண�
கா�� ��வா��� சம�தான� இவைர
சம�தான�ைத ��� ெவ�ேய��ய�.
1943இ� டா�ட� ���ல�� ெர���ட�
ெதாட�� ஏ�ப�ட�. அவேரா� ேச��� பல
ச�க� ப�கைள ேம�ெகா�டா�. அ�ைன
�ரா�ய ம���வ� ப� எ�ற ெபய��
இவ� பல �ைளகைள அைம�� ம�க���
ம���வ உத�ைய ேம�ெகா�டா�.
1945இ� இவ� க���பா கா�� �ைன�
அற�க�டைள��� த��நா�� �ர���யாக
மகா�மாவா� �ய��க�ப�டா�. 1947இ�
இ�ேபா� உ�ள கா���ராம� �வ�க�
ப�ட�. இர�� ஏ�க� �ல��ட� அ��
ஆர���க�ப�ட கா�� �ராம� எ�� 350

ஏ�க� �ல� பர��� ெசய�ப�� வ��ற�.
இ�� 4000��� ேம�ப�டவ�க� ேச���
பய� ெப��றா�க�.
ம�ைர �த�பர பார�, �ர சவா��க� எ��ய
‘எ�மைல’ எ�� ஆ��ல �ைல� ெகா��
வ�� ெகா��தா�. அ� அரசா�க� தைட
ெச����த�. அ�த �ைல �மா� 250
ப�க�க�� த��� ெமா� ெபய���
டா�ட� ெசள�தர� ெகா��தா�. இ�த ��
காைர�கா�� அ��ட�ப�� ரக�யமாக நா�
��வ�� ��ேயா��க�ப�ட�. �த��ர
தாக� ம�க�ையேய பரவ இ�த ���
பய�ப�ட�. 1857 ��பா� கலக� எ�ற
ெபய�� ஆ��ல ஆ��ய�க� ���
�க��� �த� ��தைல� ேபா� எ�� �ர
சாவ��க� �ள��ய எ��ய �� இ�. இ�த
‘எ�மைல’ �ைல பல� ெமா�
ெபய�������றன�. எ��� ஆ��ல

அட���ைற�� இைடேய ��ேவா�
ெமா�ெபய��த டா�ட� ெசள�தர��� ப�
�ற�பான�.
1952இ� �த��ர இ��யா�� நட�த �த�
ெபா�� ேத�த�� இவ� ச�டசைப���
ேத��ெத��க�ப�டா�. அ�ேபா�
ச�டசைப��� �ைழ�த �த� ெப�ம�
என �க� ெப�றா�. �ேனாபா பாேவ
த�ழக� �ஜய� ெச�தேபா� டா�ட�
ெசள�தர� அவ�க�ட� பயண� ெச��
அவர� �தான இய�க��� ப��
ெகா�டா�. 1956இ� �ரதம� ஜவஹ�லா�
ம��� ��ம� இ��ரா கா���ட� இவ�
�னா��� �ஜய� ெச�தா�. �ராம�
ெபா�ளாதார�, �ராம �காதார�
ஆ�யவ��� ���த ஆ�வ� ெகா��
ப�யா��னா�.
1957ஆ� ஆ�� ேத�த�� �க��

��த��ய ேவடச��� ெதா���� ���
ச�டசைப��� ேத��ெத��க�ப�டா�.
அ�த� ெதா���� க��, �காதார�, சாைல
வச�க�, ��சார� இவ�ைற� ெகா��
வ�� ெப�ைம ேச��தா�. இ��யா���ள
நா�� கா�� ���ய�க�� ம�ைர
���ய�ைத டா�ட�
�.எ�.ராம���ரம�ய��ட� ேச���
உ�வா��னா�. 1960இ� த��நா� கத�
�ராம� ெதா�� வா�ய��� �ைண�
தைலவ� ஆனா�. 1962ஆ� ஆ��
ேத�த�� ����க� ெதா�������
நாடா�ம�ற����� ேத��ெத��க�ப��
ஐ�தா��க� க�� ம��� ச�க நல��ைற
அைம�சராக� ப�யா��னா�. �ழ�ைதக�
க��, ச�க நல� ஆ�யவ��� இவ� அ�க
கவன� ெச���னா�.
1974 இ� கா�� �ராம��� இய��னராக�

ேத��ெத��க�ப�டா�. �ழ��
இராமநாத�ர� மாவ�ட��� ஏ�ப�ட
கலவர��� ேபா� இவ� �ராம� �ராமமாக�
ெச�� ம�க�ைடேய ஒ��ைம��
அைம��� ஏ�பட பா�ப�டா�. தா� ஒ�
ெச�வ�த� ���� ெப� எ�ற �ைன�ேப
இ�லாம�, எ�ேபா�� ஏைழ எ�ய
ம�க�� வா��ைக, �காதார�, ெபா�ளாதார
வள��� இவ���காகேவ இ�� வைர
பா�ப�டா�. வா�க ெசள�தர� ராம�ச��ர�
�க�!

பழ� P.S.K.ல���ப�ராஜு

�த��ர இ��யா�� நைடெப�ற ச�டசைப
ேத�த�க�� ெவ��ெப�� த��நா� ச�டசைப��
�ற�பாக ப�யா��யவ�க� ெபய�க��
�.எ�.ேக.ல���ப�ராஜு ெபய�� ஒ��. இவ�
ம�ைர மாவ�ட� பழ� நகர��� ���ணசா�ராஜு
அவ�க�� மகனாக� �ற�தா�. இவர� இள� வய��
ப����ட நா�க�ேலேய �த��ர� ேபாரா�ட���
ஆ�வ� ெகா�� பல �க���க�� ப�� ெகா�டா�.
இவ� கா��ர� க���� உ���னராக நகர க���,
தா�கா க���, ம�ைர மாவ�ட க���, த��நா�
கா��ர�, அ�ல இ��ய கா��ர� எ�� ப��ப�யாக

எ�லா �ைலக��� ப�யா������றா�. 1930ஆ�
ஆ��ேலேய இவ� �த��ர� ேபாரா�ட��� கல��
ெகா�� ஆ�மாத �ைற த�டைன ெப�றா�.

இ��யா �த��ர� அைட�த �ற�தா�
��மண� ெச�� ெகா�வ� எ��
��வாதமாக இ��� நா� �த��ர� ெப�ற
�றேக ��மண� ���� ெகா�டவ�.
1942இ� இவ� பா�கா��� ைக�யாக �மா�
3 ஆ��க� �ைற��
அைட�க�ப����தா�. இவர� �ைறவாச�
அ���ர�, ெப�லா�, ெச�ைன, த�சா��,
����, பாைளய�ேகா�ைட, ம�ைர �த�ய
இட�க�� க��தா�.
இ��ய �த��ர����� �ற� பழ�
நகரா���� நைடெப�ற ேத�த��, 24
வா��க���� கா��ர� ேவ�பாள�கைள�
ேத��ெத��� ����னா�. இவ�க�

அைனவ�ேம மேகா�னத ெவ�� ெப�ற�
ம��ம�லாம� ல���ப�ராஜு நகரசைப
ேச�மனாக ஒ�மனதாக�
ேத��ெத��க�ப�டா�. அ�த நா�� ஒ�
நகரசைப�� நைடெப�ற ேத�த�� கா��ர�
சா��� அைன�� வா��க���
��றவ�க� ெவ��ெப�ற வரலா�
த��நா� ��வ�� ேபச�ப�ட�. இ�த
ெவ���� காரணமாக ல���ப�ராஜு��
ெப�ைம ெவ� உல���� ெத�யலா���.
அ�ேபா� த��நா� கா��ர� க���
தைலவரான ெப��தைலவ� காமரா�,
���ேகா�ைட கா��ர� ச�டம�ற
உ���னராக இ��த இைளயராஜா
�ஜயர�நாத ெதா�ைடமா� அவ�கள
தைலைம�� ல���ப�ராஜு��� ஒ�
ெவ��வா� ப�ச��தா�.
இவ� ச�டம�ற உ���னராக இ��த

கால��� �வசாய���காக �ர� ெகா���
பல ந�ல ��ட�கைள ெகா�� வ�தா�.
பழ� தா�கா�� �வசா�க��
ேகா��ைகக��ப�, ெகாைட�கான�, பழ�
ேரா�, ���பா��, பர�பலா� அைண,
பழ� பாலா�, ெபா��தலா� அைண,
ஆ����, வரதமாந� அைண ஆ�ய
��ட�க��காக ேபாரா� த��நா� அர�
ேம�ப� ��ட�கைள �ைறேவ�ற
காரணமாக இ��தா�.
த�ழக��� �க�ெப�� ேகா�லாக��,
வ�மான� அ�க��ள ேகா�லாக��
இ��த பழ� த�டா�தபா� ேகா���
�ர��க�� தைலவராக இ������றா�.
இவ� தைலைம ெபா��ேப����த
கால��� பழ� த�டபா� ஆலய����
��பா�ேஷக� ெச���� ெப�ைம
ெப�றா�. இவ� �ர���� தைலவராக

இ��த ேபா� 30 ல�சமாக இ��த ேகா��
வ�மான� ஒ� ேகா�ைய� தா��ய�.
ேகா�� ேதவ�தான��� சா��� ஒ�
கைல�க���, ப�பா�� க���,
ெப�க� க���, நாத�வர���ெக�� ஒ�
க���, ��ேயா� இ�ல�, ஆதரவ�ேறா�
இ�ல�, ��ய ச��ர த��� ���
ஆ�யவ�ைற ���னா�. அ�ைறய ��யர�
தைலவ� டா�ட� ராதா���ண�, ச�
�.�.ராமசா� ஐய�, ைம�� மகாராஜா
சாமராஜ உைடயா�, பவநக� மகாரா�,
கவ�ன� � �ரகாசா, ���ரா� ேம�
ஆ�ேயா�ட� பாரா��� ெப�றவ� நம�
ல���ப�ராஜு.
இ��யா�� ேதா��ய �த� ெதா��ச�க�
அ�ல இ��ய ெதா��ச�க கா��ர�.
இ����� ���� இ��ய ேத�ய
ெதா��ச�க கா��ர� த��நா��� �ைள

�வ�க�ப�ட ேபா� அ�த மாநா���
வரேவ�� க��� தைலவராக�
ேத��ெத��க�ப�டா� ல���ப�ராஜு.
மைல�ேதா�ட �வசா�க��காக பல
ேபாரா�ட�கைள நட��னா�. ���பாக
ெந��காரப�� எ�ேட��� நட�த
ேபாரா�ட��� ேபா� நட�த�ப�ட
அட���ைறகைள எ���� ெவ��
க�டவ� இவ�.
இவர� அைம�� ப�கைள மகா�மா கா��
ெப��� பாரா������றா�. இவ� ஒ�
�ைளயா�� �ர���ட. ைச��� ஓ���
ேபா���� த�க ைக�க�கார� ப��
ெப�றவ�. மத ஒ��ைம�காக �க��
பா�ப�டவ�. பழ� ஃைப� ஆ���
சபா�னா� “�யாக� ெச�ம�” எ��
ப�டம��� ெகளர��க�ப�டவ�. மகா�மா
கா��ய�க�� அைழ�ைப ஏ�� ‘ஹ�ஜன

ேசவா ச�க�’ ெதாட�� நகர ���ற��
ெதா�லா�க� ைதய� ெதா�லாள�க�,
���ற� ச�க ஊ�ய�க�, ேஹா�ட�
ெதா�லாள�, டா�� ஓ��ன�க�
ஆ�ேயா��காக ச�க�க� அைம��
அைவக�� தைலவராக இ���
பா�ப�டவ�.
அ�ல இ��ய ஏல�கா� வா�ய���
உ���னராக இ��� வ�����றா�.
த��நா� �த��ர� ேபாரா�ட �ர�க�
ச�க��� தைலவராக�� இ���
பா�ப�டவ�. வா�க பழ� ல���ப�ராஜு
அவ�க�� �க�!

���� �.எ�.அ�ணாசல�

அைர ��றா��க��� ��� வைர ����
மாவ�ட��� கா��ர� எ�றா� �யா�
�.எ�.அ�ணாசல� அவ�க�தா� ந� �ைன���
வ�வா�. இவர� ெபயரா� ெம�� கா�� ேக�
ப���� கா��ர� க���� அ�வலக� க�டட�
“அ�ணாசல� ம�ற�” எ�ற ெபயரா� �ள��
வ�வைத அ�யலா�. ெம��த உட�, வ�ைம
ெபா���ய உ�ள�, எ�த எ���ைப��
சமா��க���ய மன உ��, �க� சாதாரண
���ப��� �ற�த இவ� தன� தளராத உைழ�பா��,
ேதசப��யா��, �யாக உ�ள�தா�� �����

வ�தவ�. ���� மாவ�ட��� �த��ர�
ேபாரா�ட�ைத வ�நட��� ெச�ற ஒ� �ல�� இவ�
�த�ைமயானவ� எ�றா� �ைகய��. க�ம �ர�
காமரா� இவர� �யாக�ைத��, �ர�ைத�� ேபா��
இவ� �� அைச�க��யாத அ��� ந���ைக��
ைவ����தா�.

���� மாவ�ட���கார� எ�றேபா���
இவர� ப�ைய� த�� மா�ல� ��வ��
கா��ர� க�� பய�ப��� வ�த�. �க �க
சாமா�ய ���ப��� வ�தவ�, �க �க
உய��த �ைல�� இ��த பல
தைலவ�க�� இவைர� தம��� சமமாக
நட��ன�. இவ� கால��� ெச�வ����,
க����� உய�����த �யாக �ல�க�
���� மாவ�ட��� இ��தா�க�.
அவ�க�� டா�ட� �.எ�.எ�.ராஜ�,
��� �ர�சார சபா பால���ண சா���,
ர��னேவ� ேதவ�, டா�ட� �.�.�வா�நாத

சா���, எ�.ஹாலா�ய�, கத� ச���யா
��ைள, க�� ந�னா சா�� ஆ�ேயா�
�ைன��ர� த�கவ�க�. இவ�கெள�லா�
இ��த ���� மாவ�ட கா��ர� க����
தைலைம� பத� �க எ�யவரான
�.எ�.அ�ணா�சல�ைத� ேத� வ�த�
எ�றா� அ� இவர� ெப�ைம�� ஓ�
எ����கா�� எனலா�.
மகா�மா கா�� இ�ட
க�டைளகைளெய�லா� தைலேம�ெகா��
தளராத உைழ�பா��, இைட�டாத
�ய���னா��, மாவ�ட� ��வ��
பயண� ெச�� ெதா�ட�கைள� ச����
ேபாரா�ட ஏ�பா�கைள� ெச�வ���,
ெதா�ட�க� ைகதானா� அவ�க����,
அவ�கள� ���ப�தா���� ெச�ய
ேவ��ய கடைமகைள� க���
க���மாக� ெச�� வ�தா� அ�ணா�சல�.

கா��ர� ெதா�ட�க��, அ�தா�க��,
ேதசப�த�க�� இவைர� த�க� ெசா�த
சேகாதரைர� ேபாலேவ பா��தா�க�.
1930� நைடெப�ற உ�� ச��யா��ரக
ேபாரா�ட����� �ற� த�� மா�ல���
நட�த அ�தைன ேபாரா�ட�க��
ெப��பா��, ���� மாவ�ட��� �ராம�
�ற�க�� �க� சாதாரண ெதா�ட�களா�
நட�த�ப�டைவ. இத�� அ�ணாசலேம
காரண�. சாமா�ய�க�� தைலவ� எ��
இவ� ேபா�ற�ப�டா�. கா��ர� க����
ெப��பா�� ெப�ய தைலவ�கைள
ெதா�ட�க�� சாமா�ய�க�� ��ேட
ெந��கேவா, சகஜமாக� ேபசேவா ��யாத
�ைலைய மா�� இவ� ெதா�ட�க��
ஒ�வராகேவ இ��தா�. இத� காரணமாக
�ராம� �ற�க�� கா��ர� இய�க�
ேவ��� வள��த�. இைளஞ�க�

ெப�மள�� இவ�ட� வ�� ேச���
ெகா�டன�.
இ�ப�� ெதா�ட�க� தம��� ஒ��
ேச��� ஒ��ைம�ட� ெசய�பட காரணமாக
இ��த �.எ�.அ�ணாசல���� பல�
உத�யாக இ��தன�. அவ�க�
அ�வான�தசா�, வா�க� ம�த���
��ைள, அ�ய�� எ�.சபாப�, ����
�.எ�.மா� ேகானா�, லாட�ர� எ�.��சா�
நா��, ெச����ள� �.எ�.�.ராமசா�
ெர��யா�, பாத�ேப�ைட �.ஏ.��ைதயா,
கா������� ேக.ஏ.த�ம��க�, ���தைல
ேக.ெச�ல�ப�, ெவ�ள�� ஏ.ெர�கசா�
உைடயா�, ��� உ�தம��
ேகா.���ணசா� உைடயா�, ேவ���
எ�.சா�ப�வ�, �ர�க� ேச�ராம�
�தலாேனா� ஆவ�.
���� மாவ�ட��� கா��ர� தைலவ�க�,

ெதா�ட�க� எ�ற வைக�� ����
ஒ�வ��ெகா�வ� ந���ைம�ட�
ஒ��ப�� ேபாரா�வத�� ப�� ����
��றா�க�. இத�� த��நா� கா��ர��
ராஜா� ேகா��, காமரா� ேகா�� எ�ற
ெபயரா� அ�கார��வம�ற ெசய�பா��
ஓ� காரணமாக இ��த�. எ�றா�� �ட
�.எ�.அ�ணா�சல� க�ம �ர� காமரா�
அவ�க�� ந���ைக��� பா��ரமான
ம�க� �ர���யாக கா��ர� தைலவராக
���� மாவ�ட��� ெகா� க�� பற�த
வரலா� நா� அ���. வா�க �யாக
�.எ�.அ�ணா�சல� �க�!

���� P.R.ர��னேவ� ேதவ�

ேந��ட�
�.ஆ�.ேதவ� இட� ேகா���

���� நக��� அைடயாள� ��ன�களாக
�ள��� மைல�ேகா�ைட, ெத�ப��ள�
ேபா�ற பல இட�க�� ‘ேதவ� ஹா��’
ஒ��. பைழைம வா��த அ�த அர�க�
இ�ேபா� ������ க�ட�ப���ள�.
��� அ�� நைடெபறாத நாடக�கேளா,
ெபா����ட�கேளா இ�ைலெயனலா�.
நவா� ராஜமா��க� இ�� �கா�����த
கால��� இ��தா� அவர� நாடக�க�
நைடெப�றன. �ர��ைன���ய
எ�.ஆ�.ராதா�� நாடக�க�� இ��தா�
நைடெப�றன. இ� ஒ� ச���ர ���ய�
வா��த இடமாக இ��த�. அ� ச�! இ�த
‘ேதவ� ஹா�’ எ�ப� எவ� ெபயரா� அ�ப�
அைழ�க�ப��ற�. அவ�தா� ������
நக�ம�ற� தைலவராக��, ��லா ேபா��
தைலவராக��, �க���க கா��ர�
தைலவராக�� �ள��ய
�.ஆ�.ர��னேவ� ேதவ� ெபயரா�

அைழ�க�ப�� இட� இ�.
‘ேதவ�’ எ�ற இவர� ெபயைர��, இவ���
அ�� ������ இ��த ெச�வா�ைக��,
ம�க� ஆதரைவ�� பா����ேபா� ஒ�
ஆஜா�பா�வான �ர�� தைலவைர
க�பைன ெச�� ெகா�ள�
ேதா���றத�லவா? அ�தா� இ�ைல.
இவ� ெம��த உட��, ைவர ெந�ச��,
மன�� இ���� உ���� ஆ�ைம��
�ைற�த ஒ� கதாநாயக� இவ�. இ�ேபா�
������ இவ��� ��வ�ப���ள
�ைலைய� பா����ேபா�தா� ந� க�பைன
�த�� ேபா�ற�. இ�வள� ��ய
ஆ���ைய ைவ��� ெகா�டா அவ�
அ�� ����ைய ம��ம�ல, த�ழக
அர�யைலேய ஒ� கல�� கல��னா� எ�ற
எ�ண� ேதா���ற�.
�.ஆ�. ேதவ� எ�� அைழ�க�ப�� அ�த

ர��னேவ� ேதவ� ������ ஒ�
ப��யான உைற��� வ��� வ�தா�.
இவர� அர�ய� �ரேவச����� ��
அ�க� ெவ��� ெத�யா��டா��,
உ��� அள�� ���� ���பா����
அத� தைலவராக�� ஆ����தா�.
1933இ� மகா�மா கா��ய�க� ������
�ஜய� ெச�தா�. அ�ேபா� அவ���
���� நக� ம�ற��� சா�பாக ஒ�
வரேவ���� ேதவ� ஏ�பா� ெச�தா�.
����� ஆ�����ப�ட நக�ம�ற�
மகா�மா��� வரேவ�ப��பைத ஆ��
வ��க�� அத� ஜா�ரா�களான ஜ���
க���� க�ைமயாக எ���தன. அ�த
எ���ைபெய�லா� ��ய��� ேதவ�
அ��த வரேவ�� அவர� ���சைல
ெவ��கா��ய�. அ�த� கால��� ����
நகர� �� த��� வச���� �க��
�ரம�ப�ட கால�. ேதவ� �க�

�றைமேயா� ������ ����
�ர��ைன�� ஒ� ��� க�டேதா�
ம�க�� ேபராதரைவ�� ெப�றா�. இவர�
இ�த ெசய�பா�ைட அ�ேபா���த மா�ல
���க�� அரசா�க� எ���த�. ம�க��
�ைணேயா� அவ� அரசா�க���
எ���ைப�� �� ெசய�ப�� �க�
ெப�றா�.
அ����� தைலவண��வ� எ�ப�
ேதவ�� அகரா��ேலேய �ைடயா�. இத�
காரணமாக இவ� பல ெந��க�கைள�
ச���க ேந��த�. மகா�மா கா�� �வ��ய
த� நப� ச��யா��ரக��� கல��
ெகா�டத�காக இவ� ைக� ெச�ய�ப��
�ைற�� அைட�க�ப�டா�. அ�ப�ெயா�
�ைற இவ� த�சா�� �ைற�� இ��த
ேபா� நட�த ஒ� �க���ைய அ�ேபா�
�ைற அ�கா�யாக இ��த ேகாபால���ண

நா�� எ�பவ� ஒ� க��ைர��
�வ������றா�.
ேதவ� த�சா�� �ைற�� இ��த கால���
அ�� ராஜா� ேபா�ற பல ெப�ய
தைலவ�க�� இ������றா�க�.
ஒ�ெவா�நா�� �ைற அ�கா� ேபேர�
நட���ேபா� ைக�க� த�க��� ஏேத��
�ைறக� இ���மானா� த�க� ைகைய
���ற� ��டேவ���. உடேன அ�கா�
அவ�ட� �சா��பா�. அ�ேபால ஒ��ைற
ராஜா� அவ�க� த� ைகைய ��ட��,
ெஜ�லராக இ��த ஒ� ெவ�ைள�கார
அ�கா� அவ� ைகைய� த� ைக�த�யா�
த����� அவைர ேகவலமாக��
ேப���டா�. அ�ேபா� அவேரா� உட�
இ��த ேதவ��� தா�க ��யாத ஆ��ர�
வ�� ��ட�. அ�த அ�கா� �� பா���
தா�க �ய�றேபா� ராஜா���

ம�றவ�க�� த��� ��டன�. �ற� �ல
ஆ��க� க��த�� ராஜா� ெச�ைன
மாகாண �ரதான அைம�சராக பத� ஏ�றா�.
அ�ேபா� அவ� ������ �ஜய� ெச��
�.ஆ�.ேதவ� அவ�க� இ�ல��� த��
இ��தா�. பல அரசா�க அ�கா�க��
�தலைம�சைர அ�� வ�� ச���தன�.
அ�ேபா� ���� �ைற�� உய�
அ�கா�யாக இ��தவ� ��� த�சா���
ராஜா�ைய அவம�யாைத ெச�த
ெவ�ைள�கார அ�கா�. அவ�� ராஜா�
����� அ������ததா� பா��க
வ����தா�. அவ� மன�� ராஜா� பைழய
�க���ைய மன�� ைவ��� ெகா��
த�ைன ப�வா�� ��வாேரா எ�ற
பய��� இ��தா�. இ��யாக அ�த
ெவ�ைள அ�கா� அைழ�க�ப�டா�. அவ�
ராஜா��� ��� வ�தேபா� ராஜா�
எ��ேம நைடெபறாத� ேபால, �ைற��

ெச�ய ேவ��ய �ல �����த�கைள�
ெசா�� அவ�ைறெய�லா� ெச�� வச�
ெச�� ெகா����ப� ெசா�����, ��க�
ேபாகலா� எ�றா�. அ�கா��� ஏமா�ற�.
��� நட�த �க��� ப�� �ைன��
இ��ப� ேபால �ட கா���
ெகா�ள��ைலேய எ�� ெவ�ேய வ��
ராஜா��� ெப��த�ைமைய �க���
த��னாரா�. அ�� அவைர அ��க�
பா��த �.ஆ�.ேதவ� இ�த �க�����
�ல� ராஜா�, அ�த அ�கா��� தா�
அ�����தா� ஏ�ப����க���ய
வ�ைய� கா���� அ�கமாகேவ
ெகா��ததாக �ைன�� ம���தாரா�.
இ�ப�ெயா� ெச�� அவைர� ப��. இவ�
ப��ெபா� ���ராம��க ேதவ��
ெந���ய ந�பராக�� �ள��னா�.
வா�க �.ஆ�.ேதவ�� �க�!

���� டா�ட�
�.�.�வா�நாத சா���

ஒ� கால��� த��நா� கா��ர� க����� ெசய�
அ�வலக� ������தா� இ��த� எ�ப� பல���
இ�� ெத�����க �யாய��ைல. க��
ரா.���ண���� �ட �த� �த�� த��நா�
கா��ர� க��� ஆ��� ������தா� ப�ெச��
ெகா����தா� எ�ப�� ��ய ெச��யாக பல���
இ����. த��நா� கா��ர�� தைலைம அகமாக�
�க��த ���� மாநக�� அ�ேபா� கா��ர�
க��ைய� க��� கா�� வள��த �யாக� ெச�ம�க�
பல�� ����ட�த�கவ� டா�ட� �.�.�வா�நாத

சா��� ஆவா�.

இவ� ெதா�� �ைற�� ம���வராக
இ��� ���� நகர ம�க�� ேபர����
பா��ரமானவ�. இவர� த�ைதயா�
வா�ேதவ சா���யா�. இவ� 1887ஆ�
ஆ�� �ற�தா�. ���� ��கார� ேதா���
“ச��யா��ரக �லா�” என�
ெபய�ட�ப�ட ���� இவர� வாச�.
ப����ட��� ப���� கால��ேலேய
நா� �த��ர� ெபற ேவ��� எ��
ேபரவா இவ��� உ��. ம���வ�
ப�ட�ப��� ப��� �க���க ம���வராக
இவ� �ரா��� ெச�� வ�த ேபா�� ேதச
ேசைவையேய ெப��� ���� ெச�ய�
ெதாட��னா�. 1912இ� இவ� �ேதச
இய�க��� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�டா�.
1921இ� நட�த ஒ��ைழயாைம இய�க���
ஈ�ப�� IPC ெச�� 123�� ��

த���க�ப�� ஒ� வ�ஷ� �ைறவாச�
இ��தா�. 1930இ� நட�த உ��
ச��யா��ரக��� இவ� ம��ம�ல இவர�
���ப� ��வ�ேம ஈ�ப�� அ�ப��
�ைற ���� சகல க�ட�கைள�� பட
ேந��த�. இ�த �யாக வரலா��� இட�
������ட இவ� ���ப��� ம�றவ�க�,
இவர� மைன� க�யா�, சா���யா��
சேகாதர� மக� கணப� சா���, மக�
��பல��, ��பல���� கணவ�
ராமர��ன�, இவர� சேகாதர�� �ரபல
வ���மான �.�.பால���ண சா���
ஆ�ேயா�� �ைறெச�ற �யாக �ல�க�.
���பேம நா���காக �ைறெச�ற வரலா�
ேவ� எ�ேகயாவ�, எவராலாவ�
நட�த�ப�டதா எ�ப� நம���
ெத�ய��ைல, ேந� ���ப�ைத� த�ர.
இவ�க� அைனவ�� ைகதா� க�ண��
�ைற�� ஆ� மாத கால�

ைவ�க�ப����தன�.
�வா�நாத சா���யா� அழகான
ேதா�ற�ைடயவ�. ந�வ�� எ���
வார�ப�ட �ரா��� தைல. �வ�த ேம�,
எ�ேபா�� ���த �க�, கலகல�பான ேப��
இைவ சா���யா�� ���ைரக�.
ர��னேவ� ேதவ��� இவ� �க��
ெந���ய ந�ப�. கத� ப�� ச�ைட
அ���, அ�கவ��ர� த��� பா��பத��
எ�ேபா�� க��யமான ேதா�ற�ேதா�
�ள��வா�. ைக�� ஒ� ஓைல�ெப��.
அ�� �� ��பத�கான ப�� ப�ைடக�,
ைக�� ஒ� த�� இைவ ச�தமாக�தா�
அவ� எ�ேபா�� இ��பா�. ஏைழ
ம�க��� அவ� அ�த� கால��ேலேய
இலவசமாக ���ைச அ��� வ�தா�.
���� ��லா கா��ர� க�����
தைலவராக இவ� இ��தா�. அ�ம��ம�ல

���� ��லா ஹ�ஜன ேசவா ச�க���
தைலவ� பத��� இவ�ட�தா� இ��த�.
இைவ இர���� இவ� ஆ��ய ப�க�
இ����ட �ைன� �ர� த�கைவயா��.
அவ���� ெசா�தமான �ர�மா�டமான
“ச��யா��ரக �லா�” எ��
மா�ைகைய��� ��� ெத����
தா��த�ப�டவ�க� வ����
ேச��ப���� ஒ� ��ைசைய அைம���
ெகா�� அ�த ஏைழ ஜன�க��� ம���வ
உத�ைய�� ெச�� ெகா��,
ேதச�ப�யா��னா�.
�ைற�� �வா�நாத சா���யா�� உட�
நல� பா��க�ப�ட�. அ��த� அவ�
உட� நல� ெக�ட �ைல��தா� ெபா��
ெதா���� கவன� ெச�� வ�தா�. இ�த
காரண��னா� 1942 ஆக���� நா�
��வ�� எ�����ற “ஆக�� �ர����”

இவரா� ஈ�பட��ய��ைல. டா�ட�
�வா�நாத சா��� ஒ� த�� எ��தாள�.
இவர� எ����க� ப��தவ�க� ம����
ஓ� எ���ைய ஏ�ப���ய�. இவ� �ல
��கைதகைள�� எ������றா�. அ�த�
கைதக�� ைமய� க� ஒ��ைழயாைம
இய�க�தா�. இல��ய���� அவர�
நா��� ப��, ச�தாய� ப��
ெவ��ப����பைத� காண���ற�.
இவ� ஒ� ப���ைக ஆ��ய���ட. இவ�
நட��ய ப���ைக�� ெபய� “க� ரா�ைட”
எ�பதா��. இ�த ப���ைக�� �ல�
மகா�மா கா��ய�க�� ேதச ��மாண�
ப�கைள� பர�� வ�தா�. �ர�
ச��ய���� இவர� ெந���ய ந�ப�.
�த��ர���காக� பா�ப�ட இ�த ெப�மக�
�த��ர� ெப�வத�� ஓரா���� ��பாக
13-7-1946இ� காலமானா�. இவ�
காலமானேபா� மகா�மா கா�� த� ைக�பட

இர�க� க�தெமா�ைற இவ� மைன�
க�யா� அ�மா��� எ�����தா�.
தன� �ய வா��ைகயா��, உய��த
�யாக�தா��, ேதசப�� ஒ�ைறேய
ெச�வமாக� தன� ���ப வா��க���
���� ெச�ற இ�த �யாக �ல�� �க�
வா�க!

ேவதார�ய� �யா�
ைவர�ப�

1930 ஏ�ர� மாத� 13ஆ� ேத� த��
வ�ஷ� �ற�� நாள�� ������ டா�ட�
�.எ�.எ�.ராஜ� இ�ல������ ராஜா�
தைலைம�� �மா� �� ெதா�ட�க�
�ள�� ப�ைன�� நா�க� நைட� பயண�
ெச�� ேவதார�ய� ெச�றைட�� அ�ேக
அக��ய�ப�� எ�� இட��� உ��
எ���, மகா�மா கா��ய�க� த����
ெச�த உ�� ச��யா��ரக�ைத இ�ேக
த��நா��� அர�ேக��ய �க���
அைனவ���� ெத�������. அ��

ராஜா�, ச�தான�, ச�தா� ேவதர��ன�
உ���ட ஏராளமான தைலவ�க��
ெதா�ட�க�� ேபா�� அட���ைற��
ஆளா� ��ய� �ளா�னா� அ�ப��,
உைதப�� �ைற ெச�� ெச�த �யாக�
வரலா��� ஏ�க�� ப��
ெச�ய�ப���ளன. இ�ப� இவ�க�
ஒ�ப�க� உ�� ச��யா��ரக� ேபா�
நட��னா�க� எ�றா�, சாதாரண
ெபா�ம�க� ேநர�யாக இ�த�
ேபாரா�ட��� கல��
ெகா�ள��ைலயா���, த�க� ச����
உ�ப�� ஆ��ல ஏகா�ப��ய ஆ�����,
அவ�கள� அட���ைறக���� எ����
ெத���� ஆ�கா�ேக �ல அ�ய
கா�ய�கைள�� ெச�����றா�க�.
அ�ப�� ப�ட �க���க��
ேவதார�ய��� நா�தராக இ��த ஓ�
இைளஞ� ெச�த அ�ய கா�ய��, அத�

�ைளவாக அவ� �ைற ெச�� �யா�யான
�த�� ச�� ���யாசமான�, ஏ�?
ேவ��ைகயான�� �ட. அ�த �க���ைய
இ�ேபா� பா��ேபா�.
ேவதார�ய� �க���க ���ய �தல�.
இ���ள ஆலய��� அைடப��� �ட�த
கதைவ பா�வ� ேத�யா�� தா��பா�
அ���ய ��ஞானச�ப�த �வா�க�
���ப�க� பா� �ற�த வரலா�
அைனவ���� ெத���.
��ஞானச�ப�த��, ��நா��கரச��
ஒ�ேசர இ�தல���� �ஜய� ெச��
பா�����றா�க�. அ�ம��ம�ல
தா�மானவ �வா�க�� எ�டாவ�
வா�சாக வ�த ச�தா� ேவதர��ன� ��ைள
ஏ�பா� ெச�� அ���� உ��
ச��யா��ரக� நைடெப�ற�. ேவதர��ன�
��ைள�� ���ப�தா����, ஊ��

பல���� ��ெவ��� நா�தராக
ைவர�ப� எ�ெறா� இைளஞ� இ��தா�.
இவ��� ��ைள அவ�க�� ��
ம�யாைத, அ��, ஏ� ப�� எ���ட
ெசா�லலா�. அ�ப��ப�ட
ம�யாைத���ய ��ைள அவ�கைள
ேபா�சா� ைக�ல�� கா� �ல���� ��
வ�ேய இ���� ெச�ற கா��ைய� க��
ஊேர அ�த�. ��ைள அவ�க��
மைன���, அவர� ஒேர மகனான
அ�பா���� �ழ�ைதயாக இ��� இ�த
கா��ைய� க�� வ�������றா�க�.
ேபா�சா� �ல���� ேவதர��ன�
��ைளைய� ெத�ேவா� அைழ���
ெச�வைத� பா��� அ�க�ப�க���
ெப�க�, ��ைளயவ�க�� மைன��ட�
ஓ��ெச��, ஐேயா, ஐயாைவ இ�ப�
அ��� இ���� ெச��றா�கேள அ��,

��க� பா���� ெகா�������கேள எ��
அல� அ�தன�. ைக�� மக�
அ�பா����ைய ைவ��� ெகா�� இ�த
கா��ைய� பா���� ெகா����த அ�த
ெப�ைம���ய தா�, ஐயா எ�ன ��ற�
ெச�தா�? ���னாரா, ெபா� ெசா�னாரா?
இ�ைலேய. இ�த நா�� ஜன�க�
எ�ேலா�� �த��ர� ெபற
ேவ��ெம��தாேன ேபாரா�னா�. இேதா
இ���� ெச��றா�கேள இ�த
ேபா��கார�க��� உ�பட. �ற� நா� ஏ�
வ��த�பட ேவ��� எ�� ‘வ�ேதமாதர�’
எ�� �ழ�க, இ���� ���
ைவ���ெகா����த �ழ�ைத�� எ�லா�
ெத��த� ேபால ைகைய� ��க, அ�தைன�
ெப�க�� ஒ��கமாக வ�ேதமாதர�
எ�� �ழ��ன�. ��ைள அவ�க�ட�
ப�� ��வாச� ெகா�ட நா�த�
ைவர�ப� இ�த� கா��ைய� க�� உ�ள�

ெகா���, ஆ��ரமைட��, இ�த ெவ�ைள
அரசா�க�����, அட���ைறைய�
க�ட���� ������� ேபா�சா����
ஏதாவெதா� வைக�� பாட� க���க
ேவ��ெம�� மன�� உ�� ��டா�.
அைத உடேன ெசய� ப��த�� ���தா�.
ேபாராட��, ேகாஷ� ேபா�� ேபா�சா��
த�ய��� ஆளா� �ைற��� ெச���
���� கண�கான ெதா�ட�க�� �யாக�
இவைர�� ேபாராட� ���ய�. இவ� ஓ�
சபத� ேம�ெகா�டா�. தன� ெதா�ைல
ேபா�சா��ேகா, அட���ைற�� �ைண
ேபா�� அரசா�க அ�கா�க��ேகா
ெச�வ��ைல, அதாவ� அவ�க���
சவர� ெச�வ��ைல எ�� உ�� ��டா�.
அைத �க� க���பா�ேடா�
கைட���க�� ெச�தா�. அ� ேபாரா�ட
காலம�லவா? ெவ������� பல

ேபா��கார�க� ப��� ���த�
அ����� வ����தன�. அ�ப� �க�
ெத�யாத ஒ� ��ய ேபா��கார� சாதாரண
உைட�� வ�� ைவர�ப�ட� �க� சவர�
ெச�� ெகா�ள ����னா�. ைவர�ப��
அவைர� பலைக�� உ�கார ைவ��
�க��� �� தட�, ேசா��� �ைர ேபா��
க��ைய� ��� பா� சவர� ெச��
ெகா����தா�. அ�த ேநர� பா���
ைவர�ப���� ெத��த ஒ� நப� அ��
வ�தா�. அவ� ��மா�ராம�, “எ�ன
ைவர�பா! ேபா��கார�க��� சவர�
ெச�ய மா�ேட�� ச��ய�
ப������ேய! இ�ேபா எ�ன ஆ��?
ேபா��கார� ஒ�வ��� சவர� ெச��
ெகா�����ேய!” எ�� ேக�� ��டா�.
ைவர�ப��� அ����. உடேன எ���
ெகா�டா�. “ஐயா! நா� உ�க��� �க�

சவர� ெச�ய ��யா�. ��க� ேவ� இட�
பா��க�” எ�� ெசா����டா�. பா�
�க� சவர� ெச��ெகா�ட �ைல��
�க��� ேசா� �ைர�ட� ���� அ�த
ேபா��கார� ெக��� பா��தா�. ைவர�ப�
அைச�� ெகா��க��ைல. த� ேபா��
ேதாரைண�� �ர��� பா��தா�. அத���
ைவர�ப� அ�ச��ைல. “எ�னா� ெச�ய
��யா�, ��க� எ�ன ேவ�மானா��
ெச�� ெகா���க�” எ��
ெசா����டா�. ஆ��ரமைட�த
ேபா��கார� ைவர�பைன ைக���யாக
அைழ��� ெகா�� ேபா� அவ� ��
வழ�� ப�� ெச��, ��ம�ற���
����னா�. வழ�ைக �சா��த ��ப�
“த��! ஒ��காக அ�த ேபா��கார���
�� சவர�ைத�� ெச����!
இ�லா��டா� த���க� ப�வா�”
எ�றா�.

ைவர�ப��� இர���� ம����. தா�
ேம�ெகா�ட �ரத� ச���� வ�� ��ட�.
இ� எ�ேலா���� ெத��� ��ட� எ�ப�
ஒ� �ற�. ம�ெறா� �ற� தன� எஜமா�
ேவதர��ன� ��ைளயவ�க� “ைவர�பா!
�ெய�லா� ேபாரா�ட��� கல��
ெகா�டா�, உ�ைன� ���� ெஜ���
ேபா�� ��வா�க�. அ��ற� உ�ைன
ந�����பவ�க� ��டா�வா�க�, �
ெவ�ேய இ��� ெகா�� உ�னா� ���த
ஆதரைவ� ெகா���� ெகா���” எ��
ெசா�����தாேர, இ�ேபா� தா�� இ�த�
ேபாரா�ட��� கல�� ெகா�� ��ப���
��� ���ேறாேம எ�� ம����.
��ப�ைய� பா��� ைவர�ப� ெசா�னா�,
“ஐயா! எஜமாேன! ேபா��கார��� ��ச�
சவர�ைத ந�மாேல ெச�ய ��யா��க!
அ�ப� ெச��தா� ஆக��னா, ஐயாேவ

ெச�� �����க!” எ�� ெசா���
ெகா�ேட தன� சவர� சாதன�க� ெகா�ட
தகர� ெப��ைய ��ப��� ேமைஜ ��
ைவ�� ��டா�. ேகா��ேட ெகா�ெல��
���த�. ��ப��� வ�தேத ேகாப�.
ைவர�ப��� ஆ�மாத �ைற த�டைன
���� ����� ����டா�. ைவர�ப���
ஏக ம����. தா�� ேபாரா� ெஜ�����
ேபாக� ேபா�ேறா�. ந� தைலவ� ��ைள
அவ�கைள அவமான� ப���ய இ�த
ேபா��கார�க���� அ�கா�க����
ந�லெதா� பாட� �க�� ��ேடா� எ�ற
ம����. அவ� அ�ேபா� இைளஞ�தா�,
�ற� �ைற வாச� ���� ெவ�ேய வ��
�யா� ைவர�ப� எ�� ம�றவ�களா�
அைழ�க�ப�� ��ட கால� உ�ேரா�
இ��தா�. அவ� வா�நா� ��வ��
அவ�ட� இ�த �க��� ப�� ேக��
��டா� ேபா��. அவ� உ�சாக�

கைர�ர�� ஓட அைத வ���பா�. தா��
த� தைலவைர� ேபால ெஜ����� ேபா�
�யா�யா� ��டைத� ெசா��� ெசா��
ம����யைட�தா�. � இராம�ரா�ைடய
அைண க��� ப��� உத�யதாக�
ெசா�ல�ப�� அ�� ேபால தா�� இ�த
நா�� ��தைல� ேபா�� த� ப�ைக�
ெச�����ட ம���� அவ���.
அவ�ைடய ��றா�� �ழா ச�ப���
ேவதார�ய��� நைடெப�ற�. அவர�
�யாக�ைத �ைன���� வைக��
ேவதார�ய��� அவ��� ஓ� �ைன��
�� ��வ�ப�����ற�. வா�க �யா�
ைவர�ப� �க�!

ேகாைவ �யா�
ேக.�.இராமசா�

இ��ய �த��ர� ேபா��, �ேத�
இய�க�ைத� ெதாட�� ைவ�� அ��ய
��கைள ப��க��க��, �ய
கதராைடகைளேய அ�ய ேவ��ெம��
மகா�மா கா��ய�க� ���த
ேகா��ைகைய ஏ�� தா�� த� ���ப�தா�
அைனவ�� கதராைட அ�ய��, கா��ய
ெபா�ளாதார��� ஆ�ேவராக� �க��த
ம��ல��, கதராைட அ�த�
ேபா�றவ��� உ��யாக இ��தவ�மான
�யா� ேக.�.இராமசா� அவ�கைள� ப��

இ�த மாத� பா��ேபா�.
ேகாைவ மாவ�ட��� ேகாைவ��� �ழ�ேக
�வசாய�ைதேய ெப��� ந�������
க�ண�பாைளய� இவர� ஊ�. இவர�
தக�பனா� ெவ�கடராய க��ட�. இவ�
மகா�மா�� வ�கைள� ��ப�� நட��
தன� மக�� ம�றவ�க�� கா��ய
ெந��� நட�க� காரணமாக இ��தவ�.
இவ� ஒ� �வசா�. உண� தா�ய�கைள
உ�ப�� ெச�வேதா� தன� கடைம
���ததாக இவ� �ைன�க��ைல. ம�க��
வ���� ப�ைய� ����� அ�ய த�ம
கா�ய�கைள�� ேம�ெகா����தா�.
ெவ�கடராய க��ட�� ��தமக�
ேக.�.இராமசா�. இவ� ெவ�ைள கதராைட,
தைல�� கா�� ��லா� இவ�ேறா�
�ராம�க� ேதா�� தன� ைச���� ெச��
கா����� ேபாதைனகைள ம�க���

எ���� ����, ���� ேக�கைள
�ள��� ேப���, நா� ��தைலயைடய
ேவ��யத� அவ�ய�ைத��
வ�����வேதா�, ஒ�
ப����ட�ைத�� ெதாட�� அத� �ல�
�த��ர தாக�ைத வள��தா�. இவ���
உ��ைணயாக இவர� த��
ேக.�.தா�டவசா� க��ட��
ஒ��ைழ�� வ�தா�.
1930ஆ� வ�ஷ��� இவர� ���ப�
��வ�ேம மகா�மா கா��ய�க��
ேபாரா�ட ��ட�க�� ப�ெக����
ெகா��, ��க�தனமாக� தா�க�ப�டன�.
இ�� த�ைத ெவ�கடராய க��ட�, மக�
ேக.�.ராமசா�, தா�டவசா�,
ஆ�ேயாேரா� ��வா���ர�, ெச�ல�ப
க��ட�, பைட�கல� �� ��ப�ண
க��ட�, ெதா���க�� �� க�த�ப

க��ட� ஆ�ேயா�� ப�ேக�றன�.
1937இ� ெச�ைன மாகாண ச�டசைப���
ேத�த� வ�த�. கா��ர� க���� ம�ச�
�ற� ெப��தா� அைடயாள�. இ�ேபா�
ேபால அ�ேபா� ��ன�க�
வழ�க�பட��ைல. அ�த� ேத�த��
இவர� ���ப� ��வ�� �ராம�
�ராமமாக நைடயா� நட��, �வ�ண�
ெகா�ேய�� கா��ர� �ரசார� ெச�தன�.
இவ�க� உைழ�� ��ேபாக��ைல.
கா��ர�� ம�ச� ெப�� ெவ�� வாைக
��ய�.
1938இ� ���ரா�� நட�த கா��ர���
இவ� த� ந�ப� இ�மா�ேவ�ட�
ைச���ேலேய �ற�ப�டா�. அ�த
கா��ர�� தைலவ� ேநதா� �பா� ச��ர
ேபா�. 1939இ� இர�டா� உலக� ேபா�
��ட�. ேபா��� எ�ராக கா��ரசா�

�ர�சார� ெச�தன�. மாகாண�க�� இ��த
கா��ர� ம��� சைபக� ரா�நாமா
ெச�தன. ெச�ைன மாகாண ராஜா�
தைலைம�லான அர�� ரா�நாமா ெச�த�.
அரைச எ���� நட�த த�நப�
ச��யா��ரக���� ேக.�.ராமசா�
ேத��ெத��க�ப�டா�. ���� நட�த
ம�ய�� இவ� ைக� ெச�ய�ப��
�ைற�� அைட�க�ப�டா�.
1942இ� ப�பா� கா��ர��
“ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�” எ��
��மான� �ைறேவ�ய�. உடேன
தைலவ�க� ைக� ெச�ய�ப�� �ைற��
அைட�க�ப�டன�. நா� ��வ�� �ர��
ெவ��த�. ேகாைவ�� ேதசப�த�க�
ஒ���� ��ட� வ��தன�. ேகாைவ
�ளேம� ராதா���ணா ��ைல� தக���
ம��ய �ைற�� இ��த ெதா�லாள�

தைலவ� எ�.�.ராமசா�ைய��
ம�றவ�கைள�� ��தைல ெச�வ� எ��
��மா��தன�. ைப�காரா �� �ைலய�ைத
அ��ப� எ��� ��மா��தன�. ���
�மான �ைலய� தா�� �ைவ�க�ப�ட�.
�ல� ��ப�டன�. ேக.�.ராமசா���
தக�பனா� ெவ�க�டராய க��ட�
ேபா�சாரா� க�ைமயாக� தா�க�ப�டா�.
1942 ஆக�� 26ஆ� ேத� தைலமைறவான
ேக.�.ராமசா� நா�� ஆ�� கால� த�
தைல மைற� வா��ைக��
�த��ர���காக� பா�ப�டா�. இவைர�
����� ெகா��பவ��� �.500 ப��
த�வதாக அரசா�க� அ����
ெச����த�. எ�ன ஆ�ச�ய�! இ�த�
ப��� ஈ�பட எவ�� ��வர��ைல.
�ேரா�களாக மாற எவ�� தயாராக இ�ைல.
1946இ� இைட�கால அர� அைம�த �ற�

இவ�க� ����த வழ��க� ���ப�
ெபற�ப�டன. ேக.�.ராமசா���
�த��ரமாக ெவ�ேய வ�தா�. இ��யா
�த��ர� அைட�த �ற�தா� தா�
��மண� ெச�� ெகா�வ� எ�� �ரத�
இ��த ேக.�.ஆ�. அ�ஙனேம �த��ர
இ��யா�� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.
இ�த �ர� �லக�, �யா� ேக.�.ராமசா�
1965ஆ� ஆ��� இைறவன� ேச��தா�.
வா�க �யா� ேக.�.ராமசா� �க�!

ெதா�லாள� தைலவ�
ெச�கா�ய�ப�

ெதா�லாள� ப�� க�ம�
உ�� ப�� ெச�ேவா� – வ����� உண�
ப�றாம�,
அ�த�� �த� – ��பத��ேரா! ஐயா!
ேகா� ேகா�யாக – ��க� ������ லாப�
வா�� எ�ம�க� – உ�ணா வ����
ேசாறலேவா?
மன� ��யாம� – காைல மாைல
எ�ெபா���
���� ேவைல ெச�ேவா� – ���

ெகா��கலாேமா? ஐயா!
வாழ ேவ��ெம�� – ெதா��க� வளர
ேவ��ைமயா!
ஏைழ எ�ெறா�வ� – உல�� இ��க
லாகாைதயா!
ப�லட� அ�ேக ம�லக��ட�பாைளய�
எ�� ����� ஓ� எ�ய �வசாய�
���ப��� ராம க��ட� பழ�ய�மா�
த�ப�ய��� 1926ஆ� ஆ��� �ற�தவ�
ெச�கா�ய�ப�. ேகாைவ�� ஒ�
ப�சாைல�� ெதா�லா�யாக
வா��ைகைய� �வ��னா�. கால� ேபா���
மகா�மா கா��ய�க�� வ�கைள�
��ப�� ேதச �த��ர� ேபா�� த�ைன
ஈ�ப���� ெகா�டா�. 1942 ஆக����
இ��யா ��வ�� ப�� எ��த
“ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�” இய�க���
இவ� ப�ெக���� ெகா�ட ேபா�

இவ��� வய� 16. ��� �மான தள�
எ��� வழ��� ைக� ெச�ய�ப�� 1943
ேம மாத��� ���� வழ�க�ப��, இவ�
ஏ� ஆ��க� க��காவ� த�டைன
ெப�றா�. அ���� �ைற��
அைடப����த கால��� இவ���
வ���� க��� ேநா� ஏ�ப�� உ�����
ேபாரா�னா�. ��ட�த�ட உ�� ����
��ட� எ�� ெசா��� அள�� இவ�
எ���� ேதா�மாக அ���� �ைற��
வ���� க��� ேநா� ���� ��யா�
�ட�ப�� �ட�த�ப����தா�. அ�த�
�ைற�� அைடப����த எ�லா
ைக�க��, த�க� உணைவ மற��, இ�த
ஒ� உ���காக� �ரா��தைன
ெச��ெகா�ட�� �ைள� அ��ர�
ேவ� ேநர����� �� அவ� அபாய
க�ட�ைத� தா��னா�.

�ைற����� ெவ�ேய வ�த
ெச�கா�ய�ப� ெதாட��� ேதச
��தைல�காக� பா�பட� ெதாட��னா�.
ெதா�லாள� நல��காக அவ�க�
உ�ைம�காக, வா�வாதார���காக
ேபாரா�� ப�ேயா�, நா���
��தைலைய�� அவ� ம�ெறா� க�ணாக
எ�� பா�ப�டா�. ெவ�ைள ெவேள�
எ�ற கதராைட, அைர�ைக ச�ைட,
ெந���� ெவ�ைள ����, ���த �க�,
அைம�யான ப�� இவ�ேறா� இவ� வல�
வ�� ெதா�லாள�க�� ெந�ச�க��
�����தா�. இவைர அைனவ�ேம
“ெதா�லாள� ேதாழ�” எ�ேற அைழ�தன�.
�யாக�ல�க�� உைழ�பா��, அவ�கள�
�ய�ைவயா��, �யாக�தா��,
ர�த�தா�� 1947 ஆக�� 15இ� நா�
�த��ர� ெப�ற�. எ�றா��

ெதா�லாள�க�� வா��ைக�தர� உயர
இவர� ப� ெதாட��� நட�த�. 1962இ�
நட�த ெபா�� ேத�த�� இவ� ப�லட�
ெதா���� ��� ெவ�� ெப�றா�. ேகாைவ
ப�� ெதா�லாள�க�� க�க�ட
ெத�வமாக� �க��த எ�.�.ராமசா�
அவ�க�� ஆ�மா இவைர ஆ� வழ��
வா��������.
இவ�ைடய ெப� �ய��யா� �யா�
எ�.�.ராமசா��� ��காந���� ஒ�
�ைல ��வ�ப�ட�. இவர� ச�டசைப�
ப�க��ேபா� ெதா�லாள�க�
நல���காக இவ� ப�ேக�ற �வாத�க��,
இவர� �ய��யா� ெகா��வர�ப�ட
ெதா�லாள� பா�கா��� ச�ட�க��
ஏராள�. வா�க ெதா�லாள� ேதாழ�
ெச�கா�ய�ப� �க�!

�. ராஜேவ�

இ��ய �த��ர� ேபா�� ப�ேக�ற த��
அ�ஞ� ம��� எ��தாள�க��
�.ராஜேவ� ஒ�வ�. இவ� தன�
�ைறவாச�ைத ��ய ��க�
இல��ய�கைள� பைட�க� பய�ப����
ெகா�டவ�. 1942இ� மகா�மா கா��
அைற�வ� ���த “ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய�!” எ�� Quit India இய�க���
தன� மாணவ� ப�வ��� ஈ�ப�� �ைற
ெச�றவ�. இ�த வரலா�ைற இவ� தன�
“ஆக�� 1942″ எ�� ��ன��� ��வாக
எ������றா�. ப�ெனா�� ஆ��கால

��ேநர அர�ய� வா��ைக�� இர��
ஆ��க� �ைற��
அைட�க�ப����தா�. இவ� ப��ெப��
�ைற���த மாணவ� ப�வ ேபாரா�ட�ைத�
��� பா��ேபா�.
ஈேரா� நகர�ைத� ேச��த இ�த ேதசப�த
இைளஞ� 1942இ� த�சா�� மாவ�ட�
��ைவயா� நகர��� இ��த அரச�
க����� த�� ப��� வ�தா�.
அ�ேபா�தா� ஆக�� 7, 8 ேத�க��
ப�பா�� நைடெப�ற கா��ர� மாநா���
மகா�மா கா�� “ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�”
எ�� ��மான�ைத� ெகா�� வ��
�ைறேவ��னா�. அ�ேற மகா�மா�� ம�ற
கா��ர� தைலவ�க�� �ைற��
அைட�க�ப�டன�, கா��ர� க�� தைட
ெச�ய�ப�ட�. ெவ��� ெபய� ெசா�ல�
��ய அள�� எ�த தைலவைர�� ஆ��ல

ஆ��யாள�க� ��� ைவ�க��ைல. இ�த
�ைல�� ��ைவயா� அரச� க���
மாணவ�க� �� தைலவ�க� ைகைத
எ���� உ�ணா�ரத� இ��தன�.
அவ�க� ேபாரா�ட� நட��ய ப�த� ���
இைறயா�ய�. ஆக�� 13ஆ� ேத�
��ைவயா��� கைடயைட���
ேபாரா�ட� நட�த�. அரச� க���
மாணவ�க� அைனவ�� ஒ�� �ர��
கைட� ெத��� ��ன�. ஆ��ராைவ�
ேச��த சம���த� ப���� மாணவ�
எ�.ஆ�.ேசாமேசகர ச�மா, ��கால���
க�ஞ� எ�.�.��தர� என
அைழ�க�ப�டவ�� நம� �.ராஜேவ�
உ���ட ��ரமான ேதசப�த�க� இ�த�
��ட��� இ��தன�. அ�ைறய
மாணவ�க� ���பாக ��ைவயா�
க����� இ��த மாணவ�க�
அைனவ�ேம ேத�ய ��தைன

உைடயவ�களாக இ��தேதா�, அவ�கைள
ேசாமேசகர ச�மா எ�� ��ரமான
ேதசப�த��, �.ராஜேவ�� வ�நட��
வ�தன�. இவ�க� கைடகைள அைட���ப�
ேக��� ெகா�டன�. அ�ேபா�
ஆ�ெகா�டா� ச��� என�ப��
கைட�ெத� ப���� ேபா�� இவ�கைள�
கைல�� ேபா��ப� ��ய�. அத���
மாணவ�கேளா� ெபா�ம�க�� ����
கண��� �� ��டன�. கைட�ெத���
���ற������ மாணவ�க��,
ேம��ற������ ெப�� ��டமாக
ெபா�ம�க�� வ�� ேச��ததனா�
கைட�ெத� ெகா�ளாம� ம�க� ��ட�.
ஆ��ர� ெகா�ட ேபா�� த�ய� நட��
��ட�ைத �ர��ய�. உடேன
��ட������ கைல�� ெச�றவ�க�
ஒ��ற� தபா� அ�வலக�ைத� �����
ெகா���, ெபா��கைள ெநா�����டன�.

ம��ற� ம�ெறா� ��ட� கா�� ஆ�ைற�
கட�� த�சா�� சாைல�� இ��த ����
ேகா�� ம��� சா�ப�வாள�
அ�வலக�ைத� �ைறயா�ய�.
த�சா������ மலபா� ேபா�சா�
கலவர�ைத அட�க வ�� ேச��தன�.
அ�ேபா� ���� ேகா�� உ�ேள இ��த
�.ராஜேவ� கா���� ெவ�ள���
���� �ேரா�ட�ேதா� ���� ெச��
���பழன� எ�� ஊ�� கைற ஏ�, �ற�
அவ�ட� ப���� ெகா����த அ���
மாணவ�� உத��ட� ��ைவயா�
வ�தா�. அ�� மாைலேய இவ�� ம��� 42
ேப�� ைக� ெச�ய�ப�டன�. த�சா��
ேகா���� நட�த வழ��� இவ�� ம�ற 42
ேப�� 1943இ� த���க�ப�டன�.
�.ராஜேவ� 2 ஆ��க� க��காவ�
த�டைன ெப�றா�. இவ�ட� ��ற�
சா�ட�ப����த க�ஞ� எ�.�.��தர�

(அவ�� அ�ேபா� அ�த� க���
மாணவ�) ப�ென�� வய� ஆகாதவ�
எ�பதா� ��தைல ெச�ய�ப�டா�.
�ைற����� இவ� ��தைலயான
ேநர��� ெதா�வா�� �த��ர ெவ��ச�
ேதா�றலானைத ெயா��, இவ� ெச�ைன
ெச�� தன� ப��ைப� ெதாட���
ப�ைசய�ப� க����� த�� எ�.ஏ.
ப�ட� ெப�றா�. ேத�ய உண���, �யாக
��ன��� ெகா�ட இவைர
அ�ேபாைதய த��நா� கா��ர�
தைலவராக இ��த காமரா� அைடயாள�
க��, இ�த இைளஞ�� வா��
��ேனறேவ��� எ�� ����னா�.
இவ� க�� இலாகா�� ேபரா��யராக
�ய��க�ப�டா�.இ��ய �த��ர�����
�ற� இவ� க�� இலாகா�� ெச�ைன
ப�கைல�கழக��� ேவைல��� ேச���,

ராஜதா� க��� �தலான இட�க��
ப�யா��, ப�பல ��கைள�� எ��னா�.
ஓ����� �ற�� தன� எ���� ப���
ஈ�ப�� வய� ெதா��ைற எ��� இவ�
இ�ேபா� ெச�ைன�� அேஷா�நக��
வா��� வ��றா�. இவர� ��ைவயா��
அ�பவ�ைத� ேக�டா� இவ� இ�ேபா��
மன� உ��� ேப��றா�. இவேரா�
�ைறெச�ற பல �யா�க� இ�ன��
த�ழக��� ப�ேவ� ப��க�� வா���
ெகா�����றா�க�. அவ�க�� த�ைச
��வாச�ர��� �யா� ேகா��தராஜு,
���ைடம���� ச��க�, ம�ைர��
இராம சதா�வ� ேபா�ேறா� பைழய
�ைன�க�� வா���
ெகா�����றா�க�. ��ைல�தான���
வா��� ெகா����த மா��க� ��ைள
�ல மாத�க��� ���தா� அமர� ஆனா�.
இவ�க��� உட�ப����� கஸர�

ேபா�றவ�ைற� க���க ஓ� உட�ப���
ைமய�ைத ���� ��ைள எ�பவ� நட��
வ�தா�. இவ�தா� ��ைவயா��
ேதசப�த�க��ெக�லா� வ�கா��, ��
எ�லா�. இவ�தா� 13-8-1942இ� நட�த
�ர���� ���ய காரணமாக இ��தவ�.
இவ� அமரரா���டா�. இ�ப��ப�ட
�யா�கைளெய�லா� உ�வா��ய
��ைவயா�� ம�ைண வண��ேவா�.
வா�க �.ராஜேவ�! அவ� இ��� பல
ஆ��க� பய��ள வா��ைக வாழ
இைறவைன ேவ��ேவா�.

��கா� ��பராய�

1942இ� நைடெப�ற “ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய�” ேபாரா�ட��� த�சா��
மாவ�ட��� நட�த ஒ��ல �க���க��
��கா� உ�பனா�� பால���� ெவ�
ைவ�த ச� வழ�� ���யமான�. இ�த�
ேபாரா�ட� ��வ�� ெவ��
ெபற��ைலயா���, இ�� ஈ�ப�ட
�த��ர� ேபா� �ர�கைள ����� அர�
�க� க�ைமயாக த���த�. இ��
��றவா�களாக அ�ேபா� �ரபலமாக
இ��த பல� ேச��க�ப�டா�க�. அவ�க��
�த�ைமயானவ� ��கா� ர�ப� ஐய��

�மார� ��பராய� எ�பவராவா�. ம�ற
�ரபல�க� ���பாக �னம� நா�த��
ப�யா�� வ�த ஏ.எ�.�வராம�,
ராமர��ன�, �.�.கேணச�, ��பேகாண�
நகர கா��ர� தைலவ� ப��� ஐய��
�மார� ேச
ஷ ு ஐய� ஆ�ேயா��
ேச��க�ப����தன�.
��பராய�� த�ைதயா� ��ன� ர�ப�
ஐய� ����கண�கான ேவ� �ல�����
ெசா�த�கார�. ஐ�தா� �ராம�க� இவ�
���ப����� ெசா�தமாக இ��த�. இவ�
தயாள �ண��, த�ைன அ��யவ�கைள
அரவைண�� ஆத���� ப�� ெப�றவ�.
தா� ெப�ய �ல��ர� எ�பத�காக
ம�றவ�கைள எ�தாக எ�ண���யவ�
அ�ல. இவ� ���� கத�
���தா�க��� உண� பைட�க
எ�ேபா�� �ற�ேத ைவ�க�ப������.

அ�ப��ப�ட ���ப��� ேதா��ய
��பராய� த�க� த��� ெவ�� ���
ெகா�� சா���� வச� பைட�தவ�. இவ�
���ப�ேதா� ச�ப�த� ெச��
ெகா�டவ�க� �க� ெப�ய
ெதா�ல�ப�க�, தைல �ற�த
உ��ேயாக�த�க�. அ�ப��ப�ட தயாள
�ண��, இர�க �ண�� ெகா�ட ர�ப�
ஐய�� �மார� ��பராய� ேதசப��
காரணமாக ஐ�� ஆ��க� �ைறத�டைன
ெப��, ெவ�ேய வர வா�������,
��வாதமாக �ைறவாச�ைத ���ேத
ெவ�வ�ேவ� எ�� நா���காக� த�ைன
வ���� ெகா�ட மாெப�� �யா�. இ��
ம����� க�த�
எ���ெகா�����டாவ� ெவ�ேய
வர������ அர�ய� வா�கேளா�
இ�தைகய �யாக உ�ள� ெகா��
��பராயைன எ�னெவ�� ெசா��வ�?

1942இ� ப�பா� கா��ர� மாநா� ���த
அ�ேற மகா�மா கா�� அ�க� �தலான
அைன��� கா��ர� தைலவ�க�� �ைற
���க�ப�� பா�கா��� ைக�களாக
�ைற�� அைட�க�ப�டன�. நா�
��வ�� �ர��� � ப��� ெகா�ட�.
கா��ர� க�� தைடெச�ய�ப�ட�.
நா��� பலபாக�க��� வ��ைற��, �
ைவ�த�, த�� க�� அ��த� ேபா�ற
வ��ைற� ச�பவ�க� நட�த வ�ண�
இ��தன. இ�த �ைல�� த�சா��
மாவ�ட��� ��ைவயா��� கலவர��, �
ைவ��� நட�த�. அதைன� ெதாட���
இ�த மாவ�ட ேதசப�த�க� �ல� ஒ����,
����� அரசா�க� ேபாரா�ட���
க�ைமைய உண�� வ�ண� ெச�ைன
மாயவர� இைடேய ர�� த�டவாள�ைத�
ெபய��� அ�ல� ெவ� ைவ��� தக��க
��� ெச�தன�. அைத

ெசய�ப���வத�காக இ��ய� எ���ர�
அ�ப� ரா�நா� ேகாய�கா ஒ�சா ஆ��ரா
எ�ைல���ள �ர�க������
ெவ�ம��� ���கைள வா�� வ�தா�. பல
மாவ�ட�க���� இ�த ெவ��
ெபா��க� ராமர��ன� �ல�
அ��ப�ப�ட�. த�சா��
மாவ�ட���கான ெவ�க� ��பேகாண�
ப��� ஐய�� �த�வ��, �னம� உத�
ஆ��ய�மான �.�.கேணச�, அவர�
சேகாதர� ேச
ஷ ு ஐய� அவ�க�ட�
ெகா��க�ப�ட�. இவ�க��� ெசா�த ஊ�
பாபநாச� அ����ள ���க�கா��.
இ�த� ப���� எ�� வ��ைற
நட�தா�� அ� �.�.கேணச� ��தா�
��� எ�பதா� இவ�க� மாயவர� அ�ேக
ர�� பாைத�� ெவ� ைவ��� தக��க
��கா� உ�பனா� பால�தா� ச�யான இட�
எ�� ��� ெச��, அ�த� ப����

இளைம��, ஆ�வ��, ேதசப���� உ�ள
��கா�ைய� ேச��த ��பராயைன� பா����
ேப�ன�. அவ�� த� ந�ப�க�ட� இ�த�
கா�ய�ைத ���பதாக� ெசா�� ெவ�கைள
வா��� ெகா�டா�.
��பராய�� அவர� ந�ப�க�� ��கா�
ர�� �ைலய� அ�ேக��ள உ�பனா�
பால��� ெவ� ைவ�க எ�லா
ேவைலகைள�� ெச�யலா�ன�. பால����
அ��� �ைள ேபா��, ெவ�கைள அ��
ெபா���, �� த���� படாம� க��
ைவ��� க��, � ைவ�����
அ��ட�ைத��� நக��� மைற��
ெகா�டன�. அ�ேபா� அ�த வ���
ேரா��� ப��� ஈ�ப����த ேபா��
பா����� க�க�� எ��� ��
ப����ட�. உடேன அவ�க� அைத
த��� ஊ�� அைண�����

ேமல�கா�க���� தகவ� ெகா���
��டன�. ேபா�� �சாரைண�� இ�த�
கா�ய�ைத� ெச�ய���யவ�
��பராயனாக�தா� இ��க ���� எ��
அவைர� ���� �சா��தன�. ��ன�
அவ� ந�ப�க�� ைகதா�ன�. �ற�
�னம� �வராம�, ராமர��ன�, ேச
ஷ ு
ஐய�, �.�.கேணச� ஆ�ேயா� ைகதா�ன�.
வழ�� நட�த�. இ��ய பா�கா���
ச�ட�ப� இவ�க� அைனவ�� �ேச
ஷ
��ம�ற��� �சா��க�ப�டன�. �த��
ேச
ஷ ு ஐய� �ரபரா� எ��
����க�ப�டா�. ����
���ண���� எ�பவ��
�.�.கேணச�� ����க�ப�டன�.
�னம� ராமர��ன���� ஏ�
ஆ��க��, ��கா� ��பராய��� ஐ��
ஆ��க� �ைற த�டைன��, ம���
பல��� ெவ�ேவ� த�டைனக��

அ��க�ப�ட�. ��பராய� ����
�ைற�� அைட�க�ப�டா�.
��பராய� ெச�வ�த� ����
��ைளயாதலா�, இவர� த�ைத மகைன
எ�ப�யாவ� ெவ��� ெகா��
வ����கலா�. ஆனா� ��பராய�
அ�ப��ப�ட எ�த �ய�����
இடம��க��ைல. �ைற த�டைனைய
அ�ப��ேப� எ�� உ��ேயா�
இ��தா�. ��ன� ஆ��ர ேகச� �.�ரகாச�
ெச�ைன மாகாண �ரதமராக பத� ஏ��
ெபா� ��தைல ெச�தேபா� பல
ஆ��க� �ைற வாச����� �ற�
��பராய� ��தைலயானா�. ��தைலயான
�ற� ������� ெச�� அ�� ��ேகா
��ட�� எ�� ��வன�ைத� ெதாட��
ெவ��கரமாக நட��, ெப��
ெதா�ல�பரானா�. தாெனா� �ல��ர�

எ�பேதா அ�ல� ெப�� ெதா�ல�ப�
எ�பேதா இவர� நட�ைத�� ெத���
ெகா�ள ��யா�. �க� சாதாரண �ர���
கத� க��� இவ�, எ�வள�
எ�யவரானா��, பைழய ந�ப�கைள,
உற�ன�கைள, �யா�கைள ேந��
க����டா� அவ�கேளா� ேப�, சா��ட
ஏதாவ� வா��� ெகா���, தா� ஒ�
ெப�ய ம�த�தா� எ�பைத எ�ேபா��
����� வ�����றா�.
எ�த வச��� இ�லாதவ�க��ட பத���
ஆலா� பற�ப��, பத� �ைட�த��
பைழய �ைலைமைய மற�ப��, தைல கன�
ெகா�� அைலவ�� சகஜமாக உ�ள இ�த�
கால��� இ�ப��� ஒ� �யா�யா? ஆ�.
��கா� ��பராயைன� பா��க�. அவ�தா�
ஓ� உதாரண ��ஷ�. வா�க �யா�
��பராய� �க�!

��ம�கல� ��
�னா����தர�

1919இ� ப�சா� மா�ல����ள
ஜா�ய�வாலாபா� எ�� இட���
ெஜனர� டய� எ�பவ� இர�க��லாம�,
ஆ�, ெப� �ழ�ைதக�
ஆ�ர�கண�காேனாைர �ர�� ைவ���
���� ெகா�ற� இ��ய �த��ர வரலா���
ஆ��ேலய�� கைற ப��த வரலா��
�க���. உலக� ��வ�� இ�த
அர�க�தனமான ெசய� க�டன����
உ�ளான�. ம�த இனேம வ���
தைல���த ேபா� ெஜனர� டய� ம���

ெப��த�ேதா� ெசா�னா�, ���க�
������டன, இ�லா��டா� இ�ன��
பல உ��கைள� ப�����ேப� எ��.
எ�ன ஆணவ�? எ�ன ���? இ�த�
ெசயைல இ��ய ேதசப�த�க�
நாெட�க�� ��ட�க� ��� ம�க�ட�
ெசா��, ஆ��ல ஏகா�ப��ய����
எ�ராக ம�க� உண��கைள� ���ப�
ெச�� ெகா����தன�.
அ�ப��ப�டெதா� ��ட� 1920இ�
��ம�கல��� நட�த�. ��ட���
ேப�யவ� கா���ர�ைத� ேச��தவ��,
ெச�ைன �ேதச���ர�� உத�
ஆ��யராக இ��தவ�மான ���ணசா�
ச�மா எ�பவராவ�. இவ� இத�� ����
வ.உ.�. ைகதானைத எ���� க��� ேப�ய
ேப�� ேதச�ேராத� எ�� �ைற��
அைட�க�ப�டவ�. மாெப�� �யா�.
த�ழக ம�களா� மற�க�பட��டாதவ�

ஆனா� மற�க�ப�டவ�. இ�ப��ப�ட
ேதசப�த�� �ராேவச� ேப�ைச� ேக��
உண��� வச�ப�� தன�� வய� 16தா�
எ�பைத��ட மற�� கா��ர� இய�க���
ேச��� ேதசேசைவ�� ஈ�ப�டவ�
��ம�கல� �� �னா����தர�. இவர�
த�ைதயா� ெபய� ���ரம�ய ஐய�.
கா��ர�� ேச��தேதா� தன� ப�
������டதாக இவ� க�த��ைல. ஊ�
ஊராக� ��ற� ெதாட��னா�. ம�க�ட�
ஆேவசமாக� ேப� அவ�க� உ�ள�
க�ெல�லா� ேதசப�� �ைதைய�
��னா�. ம�ைர மாவ�ட��� ���பாக
��ம�கல� தா�கா�� இவரா� தயா�
ெச�ய�ப�ட �ர இைளஞ�க� ��ட�
நா��� நா� அ�க��� வ�த�. இவ� ேதச
ேசைவ�� ஈ�ப�ட நா� �தலாக இ�த�
ப���� எ�� பா��தா��

ெபா����ட�க�, மகாநா�க�, ேபாரா�ட
�ர�சார� எ�� இவ� ஈ�படாத
�க���கேள இ�ைலெயனலா�. இவ� ேவ�
எவைர�� எ��பா����
ெகா����கமா�டா�. தாேன ������
அைன�� ேவைலகைள�� ெச��
��ன��� இ��பா�. ஒ� கா�ய�ைத�
ெதாட����டா� ேபா��, அ� ����
வைர க� ��சா�, ப� அ�யா�, க�மேம
க�ணா���பா�. தைலவ� �ர�
ச��ய������ இவ�ட� அ�� அ�க�.
இ�த இள� வய�� இ�ப�ெயா�
ேதசாேவசமா? இவ���� த��த ஆதர�
ெகா��தா�, இவ� பல அ�ய கா�ய�கைள�
ெச�� ����� ஆ�ற� ��கவ�
எ�பதைன தைலவ� உண��தா�. �ர�
ச��ய���� இவைர த��நா� கா��ர�
க����� மா�ல� �� உ���னராக
ேச��தா�. ெதாட��� கா��ர���� தைலைம

வ��த எ�.��வாச ஐய�கா�, ���ர�க
�த�யா�, எ�.ப�தவ�ஸல�, காமரா�
ஆ�ேயா�ட� இவ��� ந�ல ெதாட���
ெச�வா��� இ��� வ�த�.
1930 இ��ய �த��ர� ேபா�� ஓ�
���யமான ஆ��. இ�த ஆ���தா�
மகா�மா உ�� ச��யா��ரக�
ெதாட��னா�. த�ழக��� ���� �����
ேவதார�ய� வைர தைலவ� ராஜா� உ��
ச��யா��ரக ெதா�ட� பைடைய
அ�வ��� அைழ��� ெச�றா�. அேத
சமய�, மாகாண��� தைலநகர��� �ம�
���காபா� தைலைம���, �.�ரகாச�
தைலைம��� உ�� ச��யா��ரக�
நட�த�. அ�� ஆ�ேகசவ� நாய�க�,
ம.ெபா.�வஞான� ேபா�ேறா� கல��
ெகா�டன�. அ�த ெச�ைன
ேபாரா�ட����� பல ெதா�ட�கைள�

தயா� ெச�� அ��� ைவ�தா�
�னா����தர�. இ�த� ெதா�ட� பைட��
இவேர தைலவராக இ���
வ�கா�டலானா�. இ�த� ேபாரா�ட���
ைக� ெச�ய�ப�� ஆ� மாத �ைற
த�டைன ெப�றா�.
1931இ� நாடக ந�கராக இ���
�த��ர���காக� ேபாரா�� ெகா����த
�யா� ��வநாத தா� ��ெந�ேவ���
நைடெப�ற நாடக��� ம�கைள
��தைல��� ���� �தமாக ேதசப���
பாடைல பா�னா� எ�� வழ���
ெதாட��தா�க�. ��வநாத தா� ைக�
ெச�ய�ப�டா�. இவ��காக வழ�கா��ப�
ேகா��ப�� ெச�� வ.உ.�த�பர� ��ைள
அவ�கைள �னா����தர� ேக���
ெகா�டா�. வ.உ.�.�� ச�ம��� வழ�ைக
எ���� ெகா�டா�.

1932இ� ச�ட ம���� ேபாரா�ட� நட�த�.
இ�த� ேபாரா�ட��� ��ர�
கா��யத�காக �னா����தர� ைக�
ெச�ய�ப�� இர�டைரயா��க�
த�டைன ெப�றா�. இ�த த�டைனைய
இவ� ����� �ைற�� க��தா�. 1941ஆ�
வ�ஷ��� த�நப� ச��யா��ரக�
அ���க�ப�ட�. அ�ேபா� �����த
இர�டா� உலக� ேபா�� ஆ��ல
ஏகா�ப��ய���� எ���� ெத�����
�த��� ��த எ����� �ர�சார�
நட�த�ப�ட�. அ�� �னா����தர�
ேவக� கா��னா�. இத�காக இவ� ைக�
ெச�ய�ப�� 4 மாத �ைறத�டைன ெப��
ம�ைர �ைற�� க��தா�.
இ��ய �த��ர����� �ற� ம��ய அர�
இவ���� தா�ர�ப�டய� ெகா���
ெகளர��த�. இ��யா �த��ர� அைட��

��ட� எ�பத�காக இவ� ஓ���
உ�கா��� �ட��ைல. மாறாக ேதச
��மாண� ப�க�� அேத ஆ�வ�ைத��
�����ைப�� கா�� உைழ�தா�.
��ம�கல��� அைம���ள �னா��
ெசா�கநாத� ஆலய���� �ன��தாரண�
ெச����� ��பா�ேஷக�� ெச��
ைவ�தா�. ேதசப�� எ�த அள���
இ���றேதா அ�த அள��� ெத�வ
ப���� உைடயவ�. த�ைன நா���காக
அ��ப���� ெகா�� ��ட காரண�தா�
இவ� ��மண� ெச��ெகா�ளாமேல
நா���காக உைழ�க உ�������டா�.
வா�க �யா� �� �னா����தர� �க�!

����க� ம�பார�

����க� நகர� வரலா��� �க� ெப�ற�.
ெதா���ைற�� ந�ல வள���யைட��
ம�ைர�� அ��ததாக� க�த�ப�� ெப�ய
நகர�. ��� உ�ப����� ெபய�ெப�ற ஊ�.
����க� ���தா� உலக�
�ர��தமான�. இ�த� ப����
தைலயைண ேபா�ற ேதா�ற��� அைம�த
ஓ� ����� தைலயைண� பாைற எ��
ெபய�. இ� நாளைட�� ம�� ‘����க�’
என வழ�க�ப��ற�. இ�த� பாைற 400
அ� அகல� 280 அ� உயர�� ெகா�ட�.
உ��யான இ�த� பாைறைய� ேபாலேவ

இ�� உ��யான மன� பைட�த
ேதசப�த�க� பல� ேதா��னா�க�.
����க��� அைம���ள ேகா�ைட
17ஆ� ��றா��� ம�ைரைய ஆ�ட
��மைல நாய�க ம�னரா� க�ட�ப�ட�.
1736இ� ஆ�கா� நவா� ச�தா சாேக�
����க�ைல� ைக�ப��னா�. ��ன�
ஆ� ஆ��க� க��� ைம�� பைட இ�த
ஊைர� ைக�ப��ய�. 1755இ� ைஹத�
அ� இ�த நகர�ைத ஒ� ரா�வ �காமாக
மா��யைம�தா�. அ��த� இ�த ஊ�
வரலா��� பல ேபா�க����
காரணமாக�� அைம�த�. ேம��
����க�ைலய��த மைல� �ரேதச���
�ைள�த ��மைல� பழ� எ�� ஒ� அ�ய
வைக வாைழ�பழ� �க�� �ர��தமாக
இ��த�. பழ� ஆலய���� ப�சா��த�
ெச�ய இ� பய�ப�ட�. அ� த�ேபா�

அ�தா���ட�.
இ�தைன அ�ய வரலா��� ��ன���ள
����க��� ேதா��ய பல
ேதசப�த�க�� ம�பார��� ஒ�வ�.
இ������� �க� சாதாரண ���ப���
�ற�த ம�பார� இளவய�ேலேய,
ப���ப�வ��ேலேய ேதச ��தைல�
ேபாரா�ட��� ஆ�வ� ெகா��, மகா�மா
கா�� வ���� ெகா��த� ேபாரா�ட�
பாைத�� பய��க� ெதாட�� ��டா�.
வய� ஏற ஏற இவர� ேபாரா�ட� கள�
��வைட�� ெகா�ேட ெச�ற�. மாணவ�
இய�க������ இவ� நகர கா��ர�
க����� அ�க� வ��க� ெதாட��னா�.
��� வ�டார �ராம�க�� ெக�லா� ெச��
அ�� ம�க��� �த��ர தாக�ைத
ஊ��னா�. அத�ேக�ப ந�ல ேப��� �ற�
இவ��� அைம����த� ந�லதாக�

ேபா���. ம�க� இவ� ேப�ைச
ஆ�வ��ட� ேக�க� ெதாட��னா�.
ெவ�கால� “����க� ம�பார�” எ�ற
ெபய� ேமைட� ேப���� �றைமயானவ�
எ�� ம�க���� ெத�����த�.
����க�ைல ைமயமாக ைவ���
�����ற �ராம�க�� �த��ர� �ர�சார�
ெச�� வ�த இவ�, நாளைட��
அ�ேபாைதய ேத�ய வா�களாக��, ��ன�
ெபா��டைம க���னராக�� இ��த
ப.�வான�த�, �.இராம����,
ஏ.ேக.ேகாபால� இவ�கேளா��,
ஆ��க�� ேத�ய�� இ� க�களாக
ம��த ப��ெபா� ���ராம��க� ேதவ�
ஆ�ேயா�க�ட� இைண�� ெச�ைன
மாகாண� ��வ�� ெச�� �ர�சார���
ஈ�ப�டா�.
1930ஆ� ஆ�� �த��ர� ேபாரா�ட

வரலா��� ஓ� ���யமான ஆ��. இ�த
ஆ���தா� மகா�மா கா�� நட��ய த��
உ�� ச��யா��ரக�, த�ழக��� ராஜா�
நட��ய ேவதார�ய உ�� ச��யா��ரக
யா��ைர, ஒ��ைழயாைம இய�க� ேபா�ற
பல ேபாரா�ட�க� நட�த கால�. இ�த
காலக�ட��� ����க� ம�பார�
�ைற�ப�� ஒ� வ�ட� ைக�யாக
இ��தா�. இ�த த�டைன� கால� ����
ெவ�வ�த இவ� ���� 1932இ�
ஒ��ைழயாைம இய�க��� ைகதா� �ைற
ெச�றா�.
2
ெதா�லாள�க��காக� ேபாராட�
ெதாட��ய இவ� இ��ய ேத�ய
ெதா��ச�க கா��ர�� இைண��
பா�ப�டா�. INTUC என�ப�� ேத�ய
ெதா�லாள� இய�க��� அ�ேபா�
�ைன��ட� ஈ�ப����த �.ராமா�ஜ�,

ர�கசா�, எ�.எ�.ராம�ச��ர�, ேவ�
ேபா�றவ�கேளா� ேச���ெகா��
ெதா�லாள�க� நல��காக�
ேபாராடலானா�. 1936இ� ெச�ைன மாகாண
ச�டசைப��� ேத�த� நட�த�. இ�த�
ேத�த�� கா��ர� க���காக ��ைமயாக
�ர�சார��� ஈ�ப��, ஊ� ஊராக ெச��
ேமைடக�� கா��ர��� வா�க��க
ெவ��னா�. இவ�ட� �ர� ச��ய����,
கான���� ேக.�.��தரா�பா�
ஆ�ேயா�� ேமைடக�� �ழ�� வ�தன�.
இ�த� ேத�த��தா� அ�ேபா� ஆ��
���த ஜ��� க��ைய� ேதா�க���
கா��ர� ஆ��யைம�த�, ராஜா� ‘�ரதம�’
(�த�வ�) ஆனா�.
1940இ� ப�சாைல� ெதா�லாள�க�
ேபாரா�ட� நட��ன�. ெசள��ரா ��
ெதா�லாள� ச�க����� தைலவராக

இ��த ம�பார� ைக� ெச�ய�ப��
ஓரா�� �ைற த�டைன ெப�றா�. இவ�
��தைல யைட�த ேநர�, மகா�மா கா��
அ���த “ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�”
எ�� ேபாரா�ட� நாெட��� ெவ����
�ள��ய�. ேதச� தைலவ�க� அைனவ��
�ைற�ப����த அ�த ேநர���,
ேபாரா�ட�ைத� தைலைமேய�� நட�த
ஆ��லாம�, ெபா�ம�க�� கா��ர�
ெதா�ட�க�ேம அவரவ���� ேதா��ய
�த��� ேபாரா�ட�, அ��� வ��ைற�
ேபாரா�ட� நட�த� ெதாட�����த ேநர�.
ம�பார� ம��� ���ைவ�க�ப�வாரா?
இவ�� ைக� ெச�ய�ப�� பா�கா��
ைக�யாக �ைற ைவ�க�ப�டா�. இவ�
ேவ��, க�ண�� ஆ�ய இட�க��
த�டைன அ�ப������ ெவ�வ�தா�.
இவ�ட� �ைற�� எ�.எ�.��சா�,
ஏ.ரா�கசா� ஆ�ய ேதசப�த�க��

இ��தன�.
இவ� த��நா� �த��ர� ேபாரா�ட �ர�க�
ச�க��� ெந�நா�க� உ���னராக இ���
ப�யா��னா�. �த��ர����� �ற�
கா��ர� க���� �ர�சார �ர��க��
ஒ�வராக த��நா��� ேமைடக� ேதா��
�ழ�� வ�தா�. காமராஜ� �தலான த�ழக�
தைலவ�க� இவ��� �க�� ெந��கமாக
இ��தவ�க�. வா�க ����க� ம�பார�
�க�.

பழ� ேக.ஆ�.ெச�ல�

த�ழக��� �க அ�க வ�மான� த��
ஆலய� பழ� � த�டா�தபா� ஆலய�.
இ�� ேந�ற�ல கால�காலமா� பழ� �க�
�ர��� ெப�ற ஊ�. பழ� ப�சா��த��,
��தநாத� ����� உபேயா��காதவ�க�
அ��. அ�ப��ப�ட ���ய� தல���
ேதா��ய ஓ� அ�ய �யா�தா�
ேக.ஆ�.ெச�ல� ஐய�. பழ��� அ���
கைலய���� எ�ெறா� �ராம�. அ��
ேக.எ�.இராமநாத ஐய� த�ப�ய���
1908இ� மகனாக� �ற�தவ�
ேக.ஆ�.ெச�ல�. இ�த ஆ�� அவர�

��றா��. �ழா ெகா�டா��றா�களா
கா��ர�கார�க�? நம��� ெத�ய��ைல.
ஆனா� இ�ப��ப�ட ெதா�ட�கைள நா�
�ைன� ப���� ெகா�ள ேவ���;
இ�ைலேய� இ�ப��ப�ட
�யாக��ஷ�க� இ�த நா��� ேதா�ற
மா�டா�க�.
இவ� மாணவ� ப�வ��ேலேய நா���
�த��ர� ேபாரா�ட��� ஆ�வ�
ெகா�டா�. ப��� ப��ைப
���த�டேனேய இவ� பழ� நகர���
கா��ர� இய�க��� ��ரமாக
ஈ�படலானா�. அ�ேபா� கா��ர� க���
தைலவராக இ��தவ� ம� ெச��யா�
எ�பவ�. அவர� தைலைம�� �� ெச�ல�
ெசயலாளராக இ��� ப�யா��னா�.
இளைம� �����, ேதசாேவச�� இவைர
ப�பரமாக� �ழ�� ெசய�பட ைவ�தன. ஊ�

ஊராக, �ராம� �ராமமாக இவ� ��� வ��
கா��ர� ப�� ம�க��� எ����
��வ�தா�. கா��ய ��தைனகைள ம�க�
மன�க�� ஊ�� வ�தா�. �� ��ற�, கத�
அ�த�, ெவ�நா��� ��கைள
ப��க��த� ேபா�றவ��� ம�க��
ஆ�வ�ைத� �����டா�.
ேதசப�� காரணமாக ேதசேசைவ�� த�ைன
ஈ�ப���� ெகா�டா��, வ����
பா���காக ஒ� ெசா�த� ெதா��
ேவ�டாமா? பழ��ேலேய ஒ�
உணவக�ைத உ�வா��னா�. இவர�
உணவக� ேதசப�த�க� ��� பைட�டாக
மா�ய�. இ�� வ�� ேதசப�த�க���
உணவ��� உபச��தா�. இவ� ேஹா�ட��
வ�ேவா� ம���� அ�த� கால��ேலேய
ஜா� பா�பாேடா, ���யாசேமா எ���
இ�லாத சம��வ ���யாக�தா� அ�

�ள��ய�. இவைர� ��� எ�ேபா��
கா��ர� ெதா�ட�க�
����ெகா����ப�. எ�த�
ேபாரா�டமானா�� இவ�
வ�கா��த��காக இள� ெதா�ட�க�
கா����பா�க�. அ�ப� இவர�
வ�கா�ட�� ப�பல ெதா�ட�க�
ேபாரா�ட�க�� ப�� ெகா�� �ைற
ெச�றா�க�. 1930இ� ெதாட��ய இவர�
இ�த� ப� ெதாட��� ெகா����த�.
பழ� நகர�� ம�க� இவர� ெசா�����
க���ப�� நட��ெகா�டா�க�. இவ�
ெசா�ன வ��� ேபாரா�ட�க�
நைடெப�றன. இவர� எ�ைம, இ�ய
ேப��, ப�� இைவ காரணமாக ம�க�
இவைர �க�� ����� ��ப�றலா�ன�.
1932இ� நைடெப�ற ச��யா��ரக
ேபாரா�ட���� இவ� ெதா�ட�கைள

தயா� ெச�� அ��� வ�தா�. அ��ய�
�� ப��கார� �க�� ��ரமாக
நைடெப�ற�. அ�� இவர� ப��
மக�தான�. 1934ஆ� ஆ�� மகா�மா
கா�� பழ��� �ஜய� ெச�தா�. அ�த
சமய���தா� ஹ�ஜன�க� பழ�
ஆலய��� �ைழய� தைட இ��பத���
இவ�� ேகா����� ெச�ல��ைல.
��ன� 1937இ� ராஜா� தைலைம��
ம�ைர �னா� அ�ம� ஆலய�, பழ�
த�டபா� ஆலய� ஆ�யவ���
தா��த�ப�டவ�க� �ைழ�த��ன�தா�
கா�� இ��� ேகா��க���� வ�ைக
�������றா�. மகா�மா பழ� வ�தேபா�
ஹ�ஜன ���காக இவ� பண� �ர��
கா��ய�க�ட� ெகா��தா�. கா���ேயா�
ெந��� பழ� அவ���
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உபசார�க� ெச�� த�க ைவ�தா�. ஊ��
நைடெப�� ��ட�க�� எ�லா� ெப�க�
��ட� ��டமாக வ�� தா�க�
அ�����த த�க நைககைள ஹ�ஜன
����� ெகா��க ைவ�தா�.
1935, 36 ஆ�ய ஆ��க�� ஜவஹ�லா�
ேந�, ராஜா�, பா� ராேஜ��ர�ரசா�, �ர�
ச��ய����, �.�.�� ஆ�ேயா� பழ���
�ஜய� ெச�த ேபா� அவ�கைளெய�லா�
தன� ����னராக ஏ��� த�க ைவ��
உபச��� அ���ைவ�தவ� ெச�ல� ஐய�.
1937இ� நைடெப�ற ெச�ைன ச�டசைப�
ேத�த�� ம�ட�பாைர ெவ�க�டராைமய�
��றா�. இவ��� ஆதரவாக ெச�ல� ஐய�
ஊ� ஊராக� ெச�� வா��க� ேச��தா�.
கா��ர�� ம�ச� ெப�� ெவ���காக
இவ� �ர� ச��ய�����ட� ����பயண�
ெச�� பா�ப�டா�.

ராஜா��� ஆைண�ப� ம�ைர��
ஏ.ைவ��யநாத ஐய� ம�ைர �னா�
அ�ம� ேகா����� ஆலய� �ரேவச�
ெச�த� ேபா� இவ� பழ� த�டா�தபா�
�வா� ஆலய��� ஆலய� �ரேவச�
ெச�� அைனவ�� பாரா�ைட�� ெப�றா�.
இவ� இ�ப�� ெச�ததா� இவ��� பல
ெதா�ைலக� ஏ�ப�ட ேபா���,
அைவகைள இவ� �ர��ட�
எ��ெகா�டா�.
1942இ� ‘ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�’
ேபாரா�ட��� ேபா� இவ��,
�.ராம�ச��ர�, �.எ�.ேக.ல��ப�ராஜு
ஆ�ேயா�� ேகாஷ����ெகா��
ஊ�வல� ெச�றேபா� �மா��� 15
நா�க� இ��தா�. ேதச ேசைவ�காக� �ைற
ெச��� ெதா�ட�க��� ேவ��ய
உத�கைள இவ� ெச�� வ�தா�. ராஜா�

யாைர�� அ�வள� எ��� பாரா���ட
மா�டா�. அ�ேப�ப�ட ராஜா�யாேலேய
ெப��� பாரா�ட�ப�டவ� பழ� ெச�ல�
ஐய� அவ�க�. இவர� ப� �த��ர�
ெப�ற���� ெதாட��� நட�� வ�த�.
வா�க பழ� ேக.ஆ�. ெச�ல� ஐய�� �க�!

�யா� �.எ�. ��ன�ைர

�த��ர இ��யா�� த��நா�
ச�டசைப�� �ரஜா ேசாஷ��� க����
�ர���யாக ச�டசைப உ���னராக
இ��� �வாத�க�� �ற�பாக�
கல��ெகா�� ப�யா��யவ�
�.எ�.��ன�ைர. ப����ட���
ப����ற கால��ேலேய �த��ர�
ேபாரா�ட��� ேநர�யாக ஈ�ப�� வய�
இ�லாத �ைல�� ெப�ய
தைலவ�க���ைடேய ெச��கைள
ரக�யமாக� ப�மா��ெகா�ள ஒவ�
�தனாக� பய�ப�� வ�தா�. �ள�பர�

த��கைள எ�� ஊ�� பல ப��க���
ெகா��ேபா� ைவ�பா�. �வ�க�� ��ட
�ள�பர�கைள எ��வேதா�, அ����
ெச�� ம�க���� ெத�����
ப�கைள�� ெச�� வ�தா�. அ�ப� இவ�
ப�யா��� கால�க�� பல�ைற
ேபா�சா�ட� மா���ெகா�� ��ய�
�ளா�னா� அ�வா�� கா� ���� �ட�த
நா�க�� அ�க�.
இவ� ப�லட��� �க� சாதாரண�
���ப��� �ற�தவ�. இவர� த�ைத
��பராய ெச��யா�. இவ� ப����
கால��� இவ��� அைம�த ஆ��ய�க��
பல� ேதசப�த�க�. அவ�க� ஊ��ய
ேதசப�� இவ� ர�த��� கல����ட�.
இவ� த� வய���� ��ய ப�க��, ேதச
ேசைவ�� ஈ�ப�� பல ��ப�க���
ஆளா�����றா�.

ஒ� ஆைல�� ெதா�லா�யாக ேச���
ேவைல ெச��ெகா����த ேபாேத ேதச
ேசைவைய இவ� உ�� நா�யாக� க��
வ�தா�. மால ேநர�க�� எ�ெக��
ெபா����ட�க� நட��றேதா
அ�ெக�லா� ெச�� ெப��கைள� ����
ேபா�வ� �த� ேமைடைய தயா� ெச�வ�
வைர பல ேவைலகைள� தாேன ��வ��
ெச�வா�. நாளைட�� ெப�ய
தைலவ�க�� ேப���கைள� ேக���
ேக�� இவ�� ேமைட� ேப�சாள� ஆனா�.
பல�ட���� ெத���ெகா�ட ெச��க�
இவர� ேப��� ெவ�வர அைவ ம�க�
மன�� ேபா� ைத�க� ெதாட��ய�. இவ�
ேப��� �ர� ெவ��ப��, ெச��க��
உண��� �ைளயா��, ேகாைழகைள��
����� ��க� ெச��� அ�ர�� ேப�சாக
இவர� ேப���க� அைம��.

இர�டா� உலக ��த� ெதாட��ய��,
இவ� ��ரமாக ��த எ����� �ர�சார���
ஈ�பட� ெதாட��னா�. ஊ� ஊராக� ெச��
ம�க�ட� இ�த� ேபா� ந�ைம
கல�தாேலா��காம� ெவ�ைள�கார�க�
அவ�க��காக ஈ�ப�� ேபா�. இ�� ந�
ம�க��, ெச�வ�� �ண��க�ப�வ�
�யாய��ைல. நா� எ�த �த���� இ�த�
ேபா�� அவ�க��� உதவ��டா�. இ�
ஏகா�ப��ய ேபா�. ந�ைம அட��
ஆ�ேவா�� ேபா�, எனேவ இ� நம�� எ�த
வைக��� ெதாட��ைடய��ைல எ��
ேப�னா�. இ�தைகய ேப�� இவைர
�ைற�சாைல�� ெகா�� ேபா� ேச��த�.
ெதா�லாள� ��ன�ைர,
�ைற�ைக�யானா�.
1942இ� ஆக�� �ர�� ெதாட��ய�.
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட�

தைலவ�க� இ�லாமேலேய
ெபா�ம�களா��, ெதா�ட�களா��
நட�த�ப�ட�. அ�� ��ன�ைர
ஈ�ப�டா�. அ�ேபாைதய ேகாைவ மாவ�ட
ெதா�லாள� தைலவ� எ�.�.ராமசா�
அவ�க� தைலைம�� ேபாரா�ட�
வ��த�. ��� �மான தள� தக��க�ப��
����� ெகா��த�ப�ட�. ர��க�
க���க�ப�டன. பல இரக�ய ��ட�க�
�ைறேவ�ற�ப�� நா� ��வ��
வ��ைற �ைளயா�ய�.
�.எ�.��ன�ைர ைக� ெச�ய�ப��
இ��ய பா�கா��� ச�ட���ப� �ைற��
அைட�க�ப�� பல ெகா�ைமக���
ஆளா�க�ப�டா�. ���ரவைத��
ஆளானா�. எத��� மன� கல�காம� நா��
��தைல ஒ�ைறேய சதாகால� எ���
ெகா����தா� அவ�.

நா� �த��ர� அைட�த �ற�
ெதா�லாள�க�� தைலவ� ஆனா�. பல
ெதா��ச�க�க��� இவ� தைலவராக
இ��� அவ�க� நல� க�� அ�ய
ெதா�டா��னா�. ெச�ைன ச�டசைப��
உ���னராக இ��� பல ேசைவகைள
ஆ������றா�. இவர� எ�ைம, அட�க�,
ெத��த ��தைன, க�வான ேப��
இைவக� இவர� எ��களா�� ேபா��
பாரா�ட�ப�டன. வா�க �யா�
�.எ�.��ன�ைர �க�!

ம�ைர ��வாஸவரத
ஐய�கா�

ம�ைர நகர��, அதைன� �����ள பல
ஊ�க�� நா� ேபா��� ந�ல பல
�யா�கைள� ெகா������ற�. ெத�
மாவ�ட� க��தா� எ�தைன எ�தைன
�த��ர� ேபா� �க���க�? ெபய� ெத��த,
ெபய� ெத�யாத ����கண�கான,
ஆ�ர�கண�கான �த��ர� ேபா� �ர�க�,
அவ�க� அ�தைன ேபைர�� �ைன��ர
��யா��டா��, ஒ� �லைர� ப��ய
�வர�கைளயாவ� நா� ெத��� ைவ���
ெகா�வ� அவ�ய� அ�லவா? அ�த

வைக�� ம�ைர ��வாஸ ஐய�கா� ப��
இ�த மாத� பா��ேபா�.
1919ஆ� ஆ�� ெதாட�� ஒ� �ல
ஆ��க� ம�ைர ��க�� ஓ� ��ைம
ெதாட�� நட�� வரலா���. ��ய�காைல
ேநர�. �ழ�ேக ெவ�� எ�� ெபா��;
அ�ேபா� மகாக� பார�யா�� “ெபா��
�ல��த� யா� ெச�த தவ�தா�” எ��
�பாள ராக� பாட� இ�ைமயாக�
பாட�ெப�� ஒ� ேக���. இ�த� பாட�
ஒ� ேக�ட மா��ர��� ஆ�கா�ேக பல
��க����� ��வ�க� எ��� வ��
அவசர அவசரமாக, அ�த பாரத மாதா
���ப�� எ���� பாடைல�
பா��ெகா��, ைக�� ஒ� �வ�ண�
ெகா�ைய ஏ���ெகா��, ெவ�ைள
அ����, கா� தைல�பாைக�மாக
வ��ெகா������ அ�த ம�தேரா�

ேச��� ெகா�வா�க�. ேநரமாக ஆக அ�த
பாரத மாதா பஜைன ேகா�� ெப�தாக
ஆ����. இ�த பஜைன பல ெத��கைள�
������ இ���� அ�த ம�த��
������ ேபா��ேச��. அ�� அ�த
��வ�கைள உ�கார ைவ�� நா��
நட�ைப��, ஆ��ேலய�கைள ந� நா�ைட
���� �ர�த ேவ��ய�� அவ�ய�
����� ேப�வா�. அ�த ேப�� அ�த இள�
�றா�க�� அ�மன�� ேபா� �த��ர
தாக�ைத ஏ�ப���ய�. இதைன�
க�டவ�க� பல� இவ� ஒ� ‘�யரா�ய�
ைப��ய�’, இவ� �யரா�ய� வா�க�
ேபா�றாரா�. அத�� இ�த �ழ�ைதக��
ப�டாள�ைத� தயா� ெச��றா� எ�� ேக�
ேப�வா�க�.
மகாக� பார�யா� பாட�க� அைன�ைத��
இவ� ம�ைர ெத��க�� பா�� �ரபல�

ப���னா�. இவ��� பல பாட�க�
ெவ��ட�ப����கா�; இ��த ேபா���
அைவ ��வாஸவரத� பா�� பா� �ரபல�
ப��� ��வா�. இவைர�
பா��பவ�க��ெக�லா� உடன�யாக
பார�யா�� அவர� பாட�க��தா�
�ைன��� வ��, அ�த அள��� இவ�
‘பார� ப�த�’; ஏ�? இவைர பார�� ��த�
எ�ேற ெசா�லலா�.
1917ஆ� வ�ஷ�, இவ� அ��ெபச��
நட��ய ேஹா��� இய�க��� ப��
ெகா�டா�. �த��ர� ேபாரா�ட�க��
எ�லா� கல�� ெகா�� இவ� பல�ைற
�ைற ெச�றா�. எ�த எ��பா���� இ��
இவ� பா����� த� கடைமைய�
ெச��ெகா����தா�. இவைர எ�ேலா��
‘��கா�யக�ம�’ எ��� ‘க�மேயா�’
எ��� அைழ�கலா�ன�. இவ� �க�க
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எ�ைமயான�. இவ� �ற�த� 1896ஆ�
வ�ஷ� ஏ�ர� 17ஆ� ேத�ய��.
வா��ைக�� எவ�ட�� ேவ��ைம
பாரா�டாதவ�. அைனவ�� இவ����
சமேம! ேத�ய�தா� இவ��� மத�.
ேத�ய�தா� வா��ைக. �ற���
உத�வெத�ப� இவர� இர�த��� ஊ�ய
ப��. தைல�ற�த ேத�யவா�களாக�
�க��த வ.உ.�., ���ரம�ய �வ�,
வ.ேவ.�.ஐய�, மகாக� பார� ஆ�ேயா�ட�
ந�� ெகா�� பழ�யவ�. 1919இ� இவ�
ெபா��ேசைவ�� ஈ�ப�ட நா��த�
கா��ர� இய�க��� க�டைளக�
அைன���� ப�ேக�றவ�. த�
ெகா�ைககைள� ����ட
����ெகா��காதவ�. எ��
க���கார�களானா��, அவ�க��� உ�ய

ம�யாைத� ெகா��� வ�தவ�.
இவ� ப�� இ�� வ��� வைர ப����
ேத�யவ�. ந�ல எ��தாள�;
ெசா�ெபா�வாள�. ந�ல �ர� வள�
இ��ததனா� ந�� பாட���யவ�.
பார�யா� பாட�கைள இ�ய �ர�� பா�
�ரபல�ப���யவ�. இவ��� எ�த
ேவைலைய� ெகா��தா�� அதைன
ெபா��ேபா��, �றைமேயா�� ெச���
ஆ�ற� பைட�தவ�. கைல� �ைற���
இவ� த� �றைமைய� கா�ட�
தவற��ைல. நாடக�க�� ந��தா�;
�ைர�பட�க�� இவைர ஏ���
ெகா�டன. ஆ�கா�ேக இவ� பல
வாசகசாைலகைள��, ச�க�கைள��
அைம�தா�. இவ����தா� மகாக� பார�
கைடய��� இ��தேபா� த� ��கைள
�ர�ர� ெச�வ� ப�� �க ��வாக க�த�

எ��னா�. ��ெப��கைள� ேபா� த�
��க� அைனவ� ைகக��� அைரயணா,
காலணா �ைல��� ேபா��ேசர
ேவ��ெம�� பார� ���� எ��ய�
இவ����தா�.
1936இ� தன� நா�பதாவ� வய�� த�
��த தார�ைத இழ�தா�. 1943இ� த� ஒேர
மகைன�� இழ�தா�. இவர� �த� மைன�
ஒ� ேதசப�ைத. ப�மா�� அ�ைமயா�
எ�� ெபய�. அவைர� ப�� நா� ��ேப
ஒ� க��ைர�� எ������ேறா�.
ம�ப��� அேத ப�மா�� எ�� ெபய��
1946இ� இர�டா� ��மண�
ெச��ெகா�டா�. அவ��� இர��
ெப�க��, ஒ� மக�� �ற�தன�. இ�த
ப�மா���� இவ��� ஏ�றப�
ேதசப�தரா��, ந�ல இைச ஞான�
உ�ளவராக�� இ��தா�. இவ� தன�

67ஆ� வய�� ேநா�வா��ப�� 1962
��ரவ� 4ஆ� ேத� ேசாழவ�தா��
இைறவன� ேச��தா�. வா�க ேதசப�த�
��வாஸ ஐய�கா� �க�!

ம�ைர ஜா�� ேஜாச�

இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட��� ம�ைர��
ப�� மக�தான�. த�ழக��� கலா�சார
தைலநகரமாக �ள��� இ�த ம�ைர
இ����ட ��தாக ேதா����ற அர�ய�
இய�க�களாக���, ஏ�கனேவ
ெசய�ப���ற இய�க�க��
மாநா�களாக��� இ�த ம�ைர நகர���
நட�தா� �க�� �ரகாசமான எ��கால�
அைம����� எ�ற எ�ண� பல����
உ��. அ�ப��ப�ட ம�ைர ம���தா�
எ�தைனெய�தைன அர�ய� இய�க�க�;
எ�தைனெய�தைன அர�ய� �க���க�.

ெவ�கால� நம� ஆலய�க�� கத�க�
தா��த�ப�ட ம�க���
அைட�க�ப����தேத, அ�ேபா� அைத
அைனவ���� �ற�� ��ட ெப�ைம
ம�ைரைய�தா� ேச��. ராஜா���
���ப�ப� ம�ைர �யா� ஏ.ைவ��யநாத
அ�ய� தைலைம�� ஏராளமான
தா��த�ப�ட ம�க� ஆலய� �ரேவச�
ெச�த� இ�த ம�ைர��தா�. அ�த
ஆலய� �ரேவச�ைத எ�ப���
த�����வ� எ�� ஒ� சாரா� தைல�ழாக
��� �ய�ற�� இ�த ம�ைர��தா�.
ஆலய� �ரேவச� எ�த அச�பா�த��
இ�லாம� நைடெபற த� �� பல�ைத��
ப��ெபா� ேதவ� அவ�க� ெச���ய��
இ�த ம�ைர��தா�. அேத ப��ெபா�
ேதவ� ஓ� வழ��� ைக� ெச�ய�ப�ட��
இ�த ம�ைர��தா�. அேட அ�பா! இ�த
ம�ைர ம� எ�தைன வரலா���

ெச��கைள� த� ம��� ைவ��� தா���
ெகா�����ற�.
அ�தைகய ��தமான நகர��� கா��ர�
இய�க� எ�தைனேயா தைலவ�கைள��
ெதா�ட�கைள�� உ�வா������ற�.
ம�ைர கா�� எ�ற ெபய�
எ�.எ�.ஆ�.��பராம���. அவ�
கால��ேலேய கா��ய ெகா�ைகயா�
கவர�ப�� �த��ர� ேபாரா�ட����,
கா��ர� ெதா�ட�க� �� ெதாடர�ப�ட
வழ��க��காக ஆஜரா�� த�
வாத��றைமயா� பலர� ��தைல���
காரணமாக இ��தவ� ஜா�� ேஜாச� ஆவா�.
ஜா�� ேஜாச� ம�களா� அ�க�
ம��க�ப�டவ�. ம�க� இவ��� ஒ�
ெச�ல� ெபய� ைவ����தன�. அ�த ெபய�
“ேராஜா�� �ைர” எ�பதா��. இ�பதா�
��றா��� ஆர�ப��ேலேய மகா�மா

இ��ய �த��ர� ேபாைர தைலைம ஏ��
நட����பாகேவ ஜா�� ேஜாச� 1917இ�
ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டவ�. அ�த�
கால��� அர�ய� ேபாரா�ட�க�
வ�ைமயைடயாம��, ��ரமான அர�ய�
இய�க�க� ேநர�யாக �த��ர� ெபற
ேபா�மான அள�� நடவ��ைகக�
எ��காத காலக�ட��� இ��ய�க��
�ர��ைனகைள இ��லா����ள �����
ஆ��யாள�க��� எ���� ெசா�வத�காக
இ��ய தைலவ�கைள� ெகா�ட
��ெவா�� இ��லா����
அ��ப�ப�ட�. அ�த ���� ��� ேப�
உ���ன�க�. அவ�க�� ஒ�வ�தா�
ம�ைர ஜா�� ேஜாச�. ம�ற உ���ன�
ேசல� �.�.நர��ைமய�. இவைர� ப��
மகாக� பார�யா��ட தன� க��ைரக��
எ������றா�. அ�ைறய ெச�ைன
ச�டசைப�� இவ� பல �ர��ைனக��காக

�ர� ெகா������றா�. ��றாவ�
உ���ன� மா�ேச� ராைமயா
எ�பவராவா�. இவ�க� இ��லா�����
பயண� �ற�ப�� க�ப�� ெச�றன�.
ஆனா� இ��லா�� அரசா�க� இவ�கள�
வரைவ ���ப��ைலயாதலா�
தைடெச�த�. ��ரா�ட� வைர இவ�க�
ேபான க�ப� ேபா��ேச��தேபா��,
இ��லா����� ெச�ல ��யாம� இவ�க�
இ��யா ���ப ேந��த�.
ெதா�லாள�க�� �ர��ைனக�� இவ�
�க�� அ�கைற கா��னா�. �த���ட�த
ெதா�லா�கைள ஒ���ர�� அவ�க��காக
ெதா��ச�க� ஏ�ப���னா�. இ� 1918ஆ�
ஆ��� நட�த�. 1919ஆ� வ�ஷ���
இராமநாத�ர��� நட�த மாநா���
வரேவ��� க���� தைலவராக இ���
ஜா�� ேஜாச� ெசய�ப�டா�. இவர�

மைன��� இவர� நடவ��ைகக�
அைன���� ஒ��ைழ��� ெகா��தேதா�
தா�� பல ேபாரா�ட�க��� ெபா�
�க���க��� கல��ெகா�� கணவ���
வல� கரமாக� ெசய�ப�டா�.
இவ� ெப�� ெபா�� ஈ��� ெகா����த
�ரபலமான வழ�க�ஞ�. பா��ட� ப�ட�
ெப�றவ�. இவ� ம��� த� ெதா���
கவன� ெச��� ச�பா��ப� எ��
இ����பாரானா� ெப�ய ேகா��வரராக
ஆ����க����. எ�றா���ட நா���
ப��, ஏைழ எ�யவ�க��பா� உ�ள
அ��, ெதா�லாள� �ர��ைனக��
இவ�����த ஈ�பா� இவ��� காரணமாக
இவ� த� ெதா�ைல� கா����, நா���
ேசைவையேய ெப��� ம����
ேபா��னா�. இ�த காலக�ட���தா�
மகா�மா கா��ய�க� இ��ய �த��ர�

ேபா�� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�டா�.
அவ� அ���த ஒ��ைழயாைம இய�க�
ம�ைர ஜா�� ேஜாச�ைப ெப��� கவ��த�.
அ�� ��வ�மாக ஈ�படலானா�.
ஒ��ைழயாைம இயக��� ஈ�ப�வத�காக,
ெப�� வ�வா� ஈ���த��ெகா����த
தன� வ��� ெதா�ைல உத�� த��னா�.
ஆ��ல பா��லான தன� உைட
பழ�க�ைத மா���ெகா�� �ய �ர���
கதராைட அைணயலானா�. மகா�மா
அ���த எ�லா ேபாரா�ட�க��� ஜா��
ேஜாச�தா� ��ன��� இ��தா�.
ஜவஹ�லா� ேந��� த�ைத ேமா�லா�
ேந� அலகாபா� நகர������
“இ��ெப�ெட��” எ�� ெபய�� ஒ�
ப���ைக நட��னா�. அ�த� ப���ைக��
ஜா�� ேஜாச�தா� அ�ப�. அ�த
ப���ைக�� ெவ�யான க��ைரக��காக

இவ� அலகாபா��� ைக�ெச�ய�ப��
�ைற த�டைன ெப�றா�. இவர� �ைற
த�டைன ைந�டா� எ�� இட���
க��த�. �ைற�� இவ�ட� இ��த
���யமான தைலவ�க�� ஜவஹ�லா�
ேந��� ஒ�வ�.
�ைற����� ��தைலயான ���,
அ�ேபா� மகா�மா கா�� நட�� வ�த “ய�
இ��யா” எ�� ப���ைக�� இவ�
ஆ��யரானா�. அ�த� ப���ைக வா�லாக
இவ� எ��ய க��ைரக�� �ல� இவ�
பல ேதசப�த�கைள உ�வா��னா�. �த��ர�
�ள��� ப��த ம�க� உ�ள�க�� எழ
இவர� எ����க� காரணமா���தன.
உலக� தைலவ�க� பல�ட� இவ� க�த�
ெதாட�� ைவ����தா�. அவ�க�� ரா�ேச
ம�டனா��, அெம��க அ�ப� ��ெவ��
ஆ�ேயா�� அட��வ�.

1937ஆ� வ�ட� கா��ர� க��
ச�டசைப�� ேபா����� ெப��பாலான
இட�கைள ெவ�� ஆ�� அைம�த�
நம�ெக�லா� ெத���. அ�த ச�டசைப��
ஜா�� ேஜாச� அ�க� வ��தா�. ஓரா��
கால� அவ� ச�டசைப உ���னராக இ��த
சமய� 1938இ� இவ� இ�ம��லக
வா�ைவ ��� அமர� ஆனா�. வா�க ஜா��
ேஜாச� அவ�க �� �க�!

ேத� எ�.ஆ�. �யாகராஜ�

க�ம �ர� காமரா� அவ�க� த�ழக
அர�ய�� ேகாேலா��ய கால��� ெத�
த��நா������ ச�டசைப���
ேத��ெத��க�ப�ட �றைம ��க
உ���ன�க�� ேத� எ�.ஆ�.
�யாகராஜ�� ஒ�வ�. �ரா�ட
இய�க��ன� ேத�, க�ப� ப�க�
��ட�க� ேபா�வத����ட
அ�ச�பட���ய ���ைலைய
ஏ�ப������தவ� ேத�
எ�.ஆ�.�யாகராஜ�. ெந��� ����,
ேதச� ப���, �ய கதராைட��, அ�சம�ற

ேப��� இவர� அைடயாள�களாக�
�க��தன.
இவ� ேத��� அ����ள இல����ர�
எ�� �ராம��� �ற�தா�. �ராம கா��ர�
க�������� தன� அர�ய� வா�ைவ�
ெதாட��ய �� �யாகராஜ�, ப��ப�யாக
வளர� ெதாட��னா�. 1939இ� ெச�ைன
மாகாண கா��ர� க����� உ���னராக�
ேத��ெத��க�ப�டா�. இ��ய �த��ர�
ேபாரா�ட��� 1931 �த� 1942 ஆக��
�ர��வைர�லான எ�லா
ேபாரா�ட�க��� இவர� ப�க���
���யமானதாக இ��த�. இவ� இ�லாத
�ைற�சாைலகேள இ�ைல எனலா�.
அ���ர�, ேவ��, பாைளய�ேகா�ைட,
���� என இவ� இ��த �ைறக��
எ���ைக அ�க�.
ேத� நகர��� ஊ��ச�ைத� ���

இட���� அ�யாய க�டண� வ��
ெச�ய�ப�ட�. இதைன எ����
�யாகராஜ� ேபாரா�னா�. அ�� இவ�
ைக� ெச�ய�ப�� வழ��� ஒ�ப� மாத�
�ைற த�டைன ெப�றா�. 1942இ�
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட���
ேபா� இவ� தைலமைறவாக இ���
ெகா�� ��ரமான ேபாரா�ட���
ஈ�ப�டா�. இவர� �றைம��, ஆ�ற��
இவர� ெப�ைமைய நாட���ப� ெச�த�.
ெதாட�க� �தேல இவ� மா�ல கா��ர�
க����� ஓ� ���ய இட� ெப����தா�.
அ�ம��ம�ல காமரா� அவ�க��
ந���ைக��� பா��ரமாக�� இ��தா�.
1949ஆ� ஆ�� இவ� ம�ைர ��லா
ேபா�� தைலவ� பத���� ேபா�����
ெவ�� ெப�றா�. அ�வைர �����
அர��� ஜா�ரா�களாக இ��� ெகா��

����� அ�கா�க��� வரேவ���,
����� அ��� வ�த ��லா ேபா��
இவ� கால��� ம�க� ப� ெச�ய�
ெதாட��ய�. பல ந�ல ��ட�கைள இவ�
ெகா�� வ�� �ைறேவ��னா�. 1957இ�
நைடெப�ற ெச�ைன ச�டசைப� ேதரத��
ேபா����� ெவ�� ெப�றா�. 1964இ�
இவ� ெச�ைன ச�டசைப ேம�சைப
உ���னரானா�.
1968இ� ேம�சைப எ��க��� தைலவராக
இ��� �ற�பாக ப� ���தா�. இவ�
�க�� ��கமாக அைனவ�ட�� பழக�
��யவ�. ந�ல ப�பாள�. அ�க�
ந�ப�கைள� ெப�றவ�. நா����� த�ைன
அ��ப���� ெகா�ட �யா�. இவ� 1969
ஏ�ர� மாத� உட�நல��லாம� இ���
இ��லக வா�ைவ ��தா�. வா�க �யா�
எ�.ஆ�. �யாகராஜ� �க�!

�னகல ப�டா�ராம�யா
(ேசாழவ�தா�)

�னகல ப�டா�ராம�யா எ�ற ெபயைர�
பா��த�ட� இவ� ஏேதா ஒ� ஆ��ர��
ேதசப�த� ேபால இ���றேத எ�ற எ�ண�
ஏ�ப��றத�லவா? ஆ�! இவர� ���க�
ஆ��ரா���ள �னகல எ�� ஊ�தா�.
இவ� �ைழ���காக த�ழக� வ�� ம�ைர
அ����ள ேசாழவ�தா�� ��ேய�யவ�.
இவர� ��ேனா� ேசாழவ�தா� �ரளயநாத
�வா� ேகா����� ���ற�
ைவைகயா��� ெபா�ம�க� �ரா�வத�காக
ஒ� ப���ைறைய அைம�தா�க�. ‘�னகல’

எ�� ெசா���� �ைன��ள க� எ��
ெபா��. இ�ப�ெயா� ப���ைறைய
பாறா�க� ெகா�� க��வா�க�
எ�பதாேலேய �னகல என
அைழ�க�ப�டா�க� ேபா��.
�னகல ப�டா�ராைமயா ஒ� ப�ெமா�
��தக�. இவ��� த��, ெத���,
சம���த�, ���, உ��, ஆ��ல� ஆ�ய
ெமா�க�� ந�ல ப��� ெப�றேதா�,
ேவத சா��ர�க��� ந�ல பா����ய�
ெப�றவ�. ��பா�� ��� ப�����
ெப�றவ�. இ��யா ��வ�� ��� வ��
ம�கைள ந�� அ��� ெகா�ட ப�ட���
ெப�றவ�.
1919இ� நைடெப�ற ேஹா��� இய�க�
இவைர �த��த� நா��� ப���
இ��� வ�த�. பால க�காதர �லக� ம�ைர
�ஜய� ெச�த ேபா� அவ��� வரேவ��

அ��ப�� �� ��றவ�. 1921 – 22
காலக�ட��� நட�த நாக��
ெகா��ேபாரா�ட��� கல��ெகா�ள
ம�ைர ப������� ஏராளமான
ெதா�ட�கைள அ��� ைவ�தேதா�
தா�� ெச�� கல��ெகா�� ஓரா��
�ைற த�டைன ெப�றா�. மகா�மா
கா���� ம�ைர �ஜய��� ேபா� அவ�
ஜா�� ேஜாச� ப�களா�� த�����தா�.
அ�ேபா� ஹ�ஜன ���காக அைல��
���� ம�கைள� ��� ஏராளமான
ெபா���, நைகக�� ���� அ��க�
���னா�. இவர� இ�த� ப��காக
மகா�மா இவைர� ெப��� பாரா���
ேபா��னா�.
1926இ� இவ� ேசாழவ�தா�� ஒ�
ெதா�ட� பைடைய ��� அவ�க����
ப��� அ��தா�. இ�த� பைடைய �ராம�

�ராமமாக அ��� அ�ெக�லா�
ம�க��� நா�� நட�ப� எ���� ெசா��
ேதசப��� கனைல ���னா�. இவ� ம�ைர
மாவ�ட கா��ர� க�����
தைலவராக��, த��நா� கா��ர� ம���
அ�ல இ��ய கா��ர� ஆ�யவ���
ெசய� உ���னராக�� இ���
ப�யா��னா�. இவர� AICC பத���
காரணமாக இவ��� வட இ��ய�
தைலவ�க�� ந��� �ைட�த�. த�ழக�
��வ�� ஆ�கா�ேக நைடெப��
கா��ர� க���� மகாநா�க��� இவ�
தைலைம ஏ�� நட��� ெகா������றா�.
மகா�மா கா��ய�க�� தைலைம��
நைடெப�ற எ�லா ேபாரா�ட� க����
ெதா�ட�கைள� தயா�ெச�� அ����
ப�ைய�� �றைமயாக ெச�� வ�தா�.
அ�ப��ப�ட அைம��க� பல

இட�க��� இ��தன. காமய
க��ட�ப���� இவர� ெதா�ட�பைட
ப��� ைமய� இ��த�. 1930இ�
ேபாரா�ட�க� உ�ச க�ட� அைட�த
கால��� இவ� க���கைட ம�ய� ெச��
�ைறப�டா�. இவ� ����, அ���ர�,
ெப�லா� ஆ�ய �ைறக�� அைடப���
�ட�தா�.
1932இ� கா�� – இ��� ஒ�ப�த�
ேதா��ைய அ��� ஏ�ப�ட ேபாரா�ட
கள��� இவ� ச�வா�கா� எ��
ெபா��ைப ஏ���ெகா�� �ைற�ப�டா�.
����� ஏகா�ப��ய அர��� எ�ராக
ம�கைள� �����ட Sedition
��ற�சா��� அ��பைட�� இவ�
ைக�ெச�ய�ப�� இர�டைர ஆ��க�
�ைற�� அைட�க�ப�டா�. இவ� ����
�ைற�� இ��த ேபா� நட�த ஒ� �க���

இவர� அ�சா ெந�ச�ைத பைறசா��வதாக
அைம�த�. ���� �ைற�� ஒ� அர�ய�
ைக�ைய வா�ட� ைநய� �ைட����டா�.
இதைன� க���� ெகா��� எ��தா�
ப�டா�ராைமயா. �ைற தைலைம
அ�கா��ட� இவ� வா�ட��� எ�ராக
�ைற��டா�. அவ� அ�த� �காைர� கா��
ேபா���ெகா�ளேவ��ைல. இதைன�
க���� �ைற����த அர�ய� ைக�க�
அைனவ�� உ�ணாேநா�� இ��க இவ�
���னா�. �ைற�� கலவர� ��� �ைல
ஏ�பட, ேபா�� ��பா��� ������
தயாரா�ய�. ேபா�� ��பா����� தன�
மா�ைப� �ற�� கா��, ஊ�! �� எ��
இவ� �ழ�க��டைத� க�� அைனவ��
�ைக�தன�. அ�ேபா� அ����த
வடநா�� அர�ய� ைக�க� க���,
சா�ட��, ேகா���தா ேபா�றவ�க�
தைல��� சமாதான� ெச��, �ைலைம

ேமாசமைடயாம� கா�தன�.
1941இ� இவ� ம�ைர ��லா ேபா��
தைலவராக ஆனா�. இவர� கால��� ம�ைர
மாவ�ட� பல ந�ல ��ட�கைள
�ைறேவ�� ��ேன�ய�. இவ� ��லா
ேபா�� தைலைம� பத� வ��த
கால���தா� 1942இ� கா���
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட
��மான� �ைறேவ��யைம�காக ைக�
ெச�ய�ப�டா�. இதைன எ���� நா�
��வ�� ெகா��� எ��தேபா�, இவ�
ம�ைர�� ஹ��தா� அ�ச��க
ேவ��ேகா� ���தேதா�, ��லா ேபா��
அ�வலக�ைத�� ��� சா�ைய
எ����ெகா�� ேபா���டா�. ��லா
ேபா�� ப����ட�க�� ப�யா��ய
ஆ��ய�க�, ஊ�ய�க� அைனவைர��
ஹ��தா�� ப��ெகா�ள� ெச�தா�.

மாவ�ட கெல�ட� தைல��� ��லா
ேபா�� அ�வலக சா�ைய வா�� கதைவ�
�ற���ப�யா���. இவ� சா�ைய�
ெகா��க ம��ததா� இவ� ைக�
ெச�ய�ப�� �ைற�� அைட�க�ப�டா�.
இ�த வரலாெற�லா� இ�ைறய
தைல�ைற�ன���� ெத��மா? அ�ல�
ெத���ப� எ����
ெசா������றா�களா? ெசா�ல
ேவ�டாமா? ��மா வ�ததா �த��ர�?
‘��டாைம’ எ�� ெகா�ைம��
சா��ர�க�� சா��க� இ�ைல எ��
இவ� ��ரமாக வா��டா�. இதைன� த��த
ஆதார�க�ட� மகா�மா�ட� இவ�
வா��டா�. இவர� அ��தமான சா��ர
ஞான�ைத��, வா��� �றைமைய��,
ெகா�ட ெகா�ைக�� இவ��� இ��த
���ைப�� க�� மகா�மா கா�� �ய��

பாரா��னா�. 1942இ� ைக� ெச�ய�ப��
�ைற வாச� ���� ெவ��� வ�த��,
இவ� ேத�ய� ப����ட�, பார�
வாசகசாைல, ைக���த� அ��
சா���ேவா� ச�க� ேபா�றவ�ைற
���னா�. ஈ.ேவ.ரா. அவ�க� தன�
ப���ைக�� எ��ய ஒ� க��ைரைய
எ���� அேத ப���ைக�� இவ� ஒ�
க��ைரைய அ��� ெவ��ட� ெச�தா�.
உ�தமபாைளய������ நாராயணசா�
ெச��யா� ெவ���� வ�த “பார�” எ��
ப���ைக�� இவ� ெதாட��� க��ைரக�
எ�� வ�தா�.
1946இ� இவ� ����க�
ெதா������� ச�டசைப��
ேபா����� ேத��ெத��க�ப�டா�.
ஆ�சா�ய �ேனாபா பாேவ�� �தான
இய�க��� ��ர ப�� ெகா�டா�.

��டாைம ஒ���� �ைன�� கா��
உைழ�தைம�காக இவ��� அரசா�க�
��� அ��� ெகளர��த�. அத�காக
இவ��� அ��க�ப�ட த�க� பத�க�ைத,
இ��ய பா��தா� ��த��� ேபா� ��த
���காக� ெகா��� ��டா�. �த��ர
இ��யா�� �யா�க��� �ல�
ெகா��க�ப�டேபா� அதைன இவ� வா�க
ம��� ��டா�. ம��ய அரசா�க���
தாமர� ப�டய� ெப�ற இவ� 1977இ�
காலமானா�. வா�க �னகல
ப�டா�ராைமயா �க�!

ெப�ய�ள� இராம சதா�வ�

இராம சதா�வ� எ�ற இ�த �யா� ம�ைர
மாவ�ட� ெப�ய�ள�ைதய��த
சவள�ப�� எ�� ���ராம��� �க�க
எ�ய ���ப��� �ற�தவெர�றா��,
இவர� �யாக வரலா� த�ைச மாவ�ட�
��ைவயா����ள அரச� க���
மாணவராக இ��த கால��� 1942
ஆக���� நட�த “��ைவயா� கலவர�”
எ�� ேபாரா�ட��� �லமாக�தா�
ெதாட��ய�.
சவள�ப���� வா��த ராம���ண

க�ட�, ���ண�மா� த�ப�ய���
மகனாக� �ற�தா� சதா�வ�. இவ� தன�
ஆர�ப கால� க��ைய ெவ�கடாசல�ர�
எ�� �ராம��� ெதாட��னா�. அத���
பல ஆ��க� �வசாய��� ஈ�ப�� தன�
ெசா�த �ல�ல�கைள பராம��� வ�தா�.
அ�ேபா� இைளஞ�க��ெக�லா�
வ�கா��யாக �ள��ய ரா.நாராயணசா�
ெச��யா� எ�பவ�� ���த�� ேப��
இவ� உ�ல�ப���� அ�ேபா� இ��த
�வசாய� ப���� 1936 ெதாட�� 1938
வைர �வசாய� க��ைய� ப���
�த�ைம மாணவராக� ேத��தா�. அதைன�
ெதாட��� கா��நாய�க�ப�� எ��
ஊ�� ஒ� ஆர�ப� ப����
ஆ��யராக�� ப�யா��னா�.
ரா.நாராயணசா� ெச��யா� இவர�
ஆ�றைல இ�ப� ஆர�ப� ப����

�ண��க ���பாம� இவைர
ேம�ெகா�� ப��க� ���னா�. 1940இ�
அவ�ைடய �பா�ேசா� த�ைச மாவ�ட�
��ைவயா��� அரச� க����� த��
��வா� ப��� ப��க ேச��தா�. ம�ைர
மாவ�ட������ இவர� �கா�
��ைவயா���� மா�ய�. இ��தா�
இவ��� �த��ர� ேபாரா�ட���
ப��ெப�� வா��� அைம�த�.
1942இ� ��ைவயா� அரச� க�����
த�� ��வா� ப����, சம���த ப�ட�
ப���� ப��பத�காக
ெவ���க����ெத�லா� மாணவ�க�
வ�� ேச�வா�க�. அ�ப� வ��
மாணவ�க� ெப��பா�� அ����த
க��� �����தா� த�� ப��பா�க�.
அ�ப� அ�� த�����த மாணவ�க��
ெப��பா��, அ�ைறய �த��ர�

ேபாரா�ட��� ஆ�வ��, அ�தாப��,
��ர ப��� உ�ளவ�களாக
�ள��னா�க�. அ�ப��ப�டவ�க��
ஈேரா� நகர������ வ�� த�� ப����
ெகா����த �.ராஜேவ�, ேசல�
ஆ������� வ����த எ�.�.��தர�,
ஆ��ர மா�ல�ைத� ேச��தவ��
சம���த� க��� மாணவ�மான
ேசாமேசகர ச�மா ஆ�ேயா�
���யமானவ�க�.
1942 ஆக�� 7,8 ஆ�ய ேத�க��
ப�பா�� நைடெப�ற கா��ர�
மகாநா��� மகா�மா கா�� தைலைம��
“ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�” எ��
��மான� �ைறேவ�ய�. அ�த� ��மான�
�ைறேவ�ய அ��ரேவ மகா�மா உ�பட
எ�லா கா��ர� தைலவ�க�� ைக�
ெச�ய�ப�டன�. கா��� எ�� ெகா��

ெச�ல�ப�டா� எ�பைத��ட அரசா�க�
ெத���க��ைல. ெபய� ெசா�ல���ய
அள�� இ��த உ��� கா��ர�
தைலவ�க� உ�பட அைனவ��
�ைற���க�ப�� பா�கா�� ைக�களாக
�ைற�� அைட�க�ப�டன�. ப�பா�
கா��ர��� உட��ைல காரணமாக வராம�
பா�னா�� ஓ�����த பா� ராேஜ��ர
�ரசா�, க���பா� கா��, மகாேதவ
ேதசா� உ�பட அைனவ�� �ைற��. நா�
��வ�� ெகா�த���. ம�க� எ�ன
ெச�வ� எ�ப� ெத�யாம� அவரவ���
ேதா��ய �ைறக�� எ�லா� எ���ைப�
கா��ன�.
��ைவயா� அரச� க��� மாணவ�க��
ஆக�� 10ஆ� ேத� ஒ� உ�ணா�ரத
ேபாரா�ட�ைத� க��� வளாக�����
நட��ன�. அதைன ேசாமேசகர ச�மா

தைலைம வ��� நட��னா�. அ�� இர�
உ�ணா�ரத� ப�த� எ���
சா�பலா���. ேபா�� �சாரைண நட�த�.
12ஆ� ேத� ��ைவயா� ��ய ம�டப�
�ைற�� ஒ� மாெப�� ��ட�
நைடெப�ற�. மாணவ�க� ெப�மள��
கல��ெகா�ட இ�த� ��ட��� �த�பர�
��ைள எ�பவ��, அ�ேபாைதய
ெச��ர� ��� (த�ேபா� ��வாசரா�
ேம��ைல� ப��) ஓ�� ெப�ற ஆ��ய�
ஒ�வ�� ேப�ன�. 13ஆ� ேத�
��ைவயா��� கைடயைட�� நட�த�.
காைல எ�� ம��ேக அரச� க���
மாணவ�க� ெத���� வ�� ேகா���
ெத�� வா��� ஆ�ெகா�டா� ச���
அ��� ��ன�. கைடகைள ���ப�
ேக���ெகா�டன�. அ�ேபா� ேபா��
தைல��� மாணவ�கைள த�ெகா��
தா��ன�. ��ட� �த� ஓட இ��

ெபா�ம�க�� ேச��� ெகா�டன�.
ேபா�� �� க� �ச�ப�ட�. தபா�
அ�வலக ெபய��பலைக உைட�க�ப�ட�,
தபா� ெப�� தக��க�ப�ட�, த���
க��க� அ��க�ப�டன. �த� ஓ�ய
��ட� ���� ேகா��, ப�� அ�வலக�
ஆ�யவ�ைற �ைறயா� �����
ெகா���ய�. இ�த� கலவர� ��பக�
வைர ெதாட��த�. மாைல த�சா������
மலபா� �ச�� பைட வ�த�.
����கண�காேனா� ைகதா�ன�.
மாணவ�க� பல� ைக� ெச�ய�ப�டன�.
ராம சதா�வ� உ�பட எ�.�.��தர�,
�.ராஜேவ� ஆ�ேயா�� ைகதா�ன�.
இ���� 44 ேப� �� ப�ேவ� ���ன�
��ற�க� சா�ட�ப�� த�ைச �ற��
��ம�ற��� வழ�� நட�த�. அ�� ராம
சதா�வ� ஒ� வ�ட� �ைற த�டைன

ெப�றா�. இவ�ட� எ�.�.��தர�,
�.ராஜேவ� ேபா�ற மாணவ�க� த�ர,
��ைவயா�ைற� ேச��த பல��, ���பாக
த�ெபா�� த�சா�� ��வாச�ர���
வா���ெகா������ �யா�
ேகா��தராஜு, ���� ��ைள,
���ரம�ய� ெச��யா�, ச��க�,
��ைல�தான� மா��க� ��ைள ேபா�ற
பல� த�டைன ெப�றன�.
�ைற����� ெவ�வ�த ராம சதா�வ�
1944இ� ெப�ய�ள� ந�தனா� மாணவ�
இ�ல��� ப��� ேச��தா�. 1946இ�
இவ���� ��மண� நட�த�. �வகா�
எ�� ெப�ைண மண�தா�. 1947இ�
இ��ய �த��ர����� �ற� இவ�
�ேனாபா� அவ�க�ைடய �டனா�, தன�
த��ைய அவ�ைடய ஆ�ரம���
ேச��தா�. இ�த உய��த �யா� இ�ன��

ம�ைர�� பைழய �ைன�க��
ஆ������றா�. வா�க இவர� �க�.

����� �யா�
�.எ�.��தர�

அ�த� கால��� இ��யா�����
�ைழ���காக ப�மா ெச��
��ேய�யவ�க�� ல��� அ�மா��
ஒ�வ�. மகா�மா கா��ய�க�� ��
அப��தமான ம���� ம�யாைத��
ைவ����தா�. கா��ய� ெபா�ளாதார�,
கா��ய�க�� கத� ெகா�ைக இவ���
ஆ�வ� ெகா����தா�. ப�மா�� இவ�
வா��த ப���� வா��த இ��ய�கைள
ஒ���ர�� ‘கத� ேசவா ச�க�’ எ�ற
அைம�ைப ���, அவ�கைள� ைகரா�ைட

�ல� �� ��க� ெச�� அவ�ைற�
��யா�� அ��� வர�ெதாட��னா�.
இ��யா������ கத� ��கைள
வரவைழ�� லாப� இ�லாம� ெகா��த�
�ைல�ேக இ��ய�க��� ��� கத�
அ�ய� ���னா�. ப�மா�� இவர�
ம���� ம�யாைத�� அ�க��� வ�த�.
அ�த ல��� அ�மா��� ��� ஆ�
�ழ�ைதக�� ஒ� ெப� �ழ�ைத��
இ��தன�. இவ� ஒ��ைற இ��யா
வ�தேபா� அ�ேபா� ைம��� த�����த
மகா�மா கா��ய�கைள� ச���தா�.
அவ�ட� த��ைடய கத� ப� ப��
ெசா��, கத� ���காக கா��ய�க�ட� 15
�பாைய ந�ெகாைடயாக� ெகா��தா�.
ல��� அ�ைமயா�� கத� ப� ப����
ேதசப�� ப���� ேக�ட��த கா��ய�க�
ெப�ம������� ேப�யேதா�, கத�

இய�க��� இ�வள� ஆ�வ� ெகா�ட
��க� ந�ெகாைட ெகா��ப�� ம��� ஏ�
க�ச�தன� ெச���க� எ�றா�. அத��
அ�ைமயா� த��ட� அ�வள�தா�
பண� இ���ற� எ�� ெசா��
சமா��தா�.
இ�த ச�பாஷைண�� ேபா� ராஜா���
அ�� உட���தா�. கா��ய�க�
ெசா�னா�, “நா� ����� ந�ெகாைட
ேவ�. ��க� பண�ைத� ப�� ெசா�னதாக
�ைன����க�. இ�ைல. உ�க��� ���
�ழ�ைதக� இ���றா�கள�லவா,
அவ�க�� ஒ�வைர ேதச� ப��காக
��க� ஏ� அ��ப��க��டா�” எ��
��னைக�தா�. அ�க�� ேக����
ெபா�� அ�ேபா�தா� ல���
அ�மா���� ���த�.
கா��ய�க� இ�ப�� ேக�ட�� ல���

அ�மா� ம����யைட�தா�. ேதச
ேசைவ�� ����� ஒ� ��ைள எ�ப�
ேபால அ�ண� கா��ய�க� த��ட�
ேக�ட� த� ெஜ�ம� சாப�யமைட�த�
ேபால �ைன�தா�. “பா�� த�க�
���ப�ப�ேய எ��ைடய ���
�மார�க�� ஒ�வைன� ேதச ேசைவ�காக�
த�க�ட� ஒ�பைட��ேற�” எ�றா�.
உடேன ர���� இ��த த� ��த மக���
க�த� �ல� நட�த �வர�கைள எ��னா�.
ஒ� க�ெப��� ந�ல ேவைல�� இ��த
அ�த மக�� தா� ெசா�ைல� த�டாம� த�
ேவைலைய ரா�நாமா ெச����� இ��யா
வ�தா�. அ�ல இ��ய ச��கா ச�க�ைத
அைட�� �வர�கைள� ��ன�. �����
ெச�� அ�� கத� ப��ைன
ேம�ெகா��மா� இவ� அ���
ைவ�க�ப�டா�. கத� ப�ேயா� நா���
�த��ர� ேபா��� ��ரமாக ப��

ெகா�டா� அ�த இைளஞ� அவ�தா�
�.எ�.��தர� எ�பவ�. �யா� ெகா�கா�த
�மர� அ�வ���� ெச�� ேபா�சா�
த�ய��� உ�� இழ�தார�லவா அ�த
������ தைலைம ஏ�� நட���
ெச�றவ� இ�த ��தர� தா�.
அ��, ����� �மர� அ�ப�� இர�த
ெவ�ள��� ���� ���� �ட�த அ��;
10-1-1932 அ��, �மரைன அ���
������டா�கேள, எ�ைன ���
ைவ�����றா�கேள ஏ�? எ�� அவ�
������ ெகா����த அ�த �நா�,
ேபா�� ச���� இ��ெப�ட� �கம�
எ�பவ� ��ெரன இவ� �� பா���
க����தனமாக� தா��னா�. பாவ� அ�த
இ��ெப�ட� அவ� ம��� அ���றாேர,
அவர� கர�க� வ���ேம எ�� �ட
இ��த கா��ட��க�� த�க� ப�����

தா��ன�. அவ�க� அ��த அ���
��தர��� இர�� கா�க��� எ���க�
���தன. �ேழ ���� �ட�த அவைர
கா��ட��க� ���� ����
�����ெகா�ள ���� ைகக� ேநா��
வைர அ��தா� அ�த அர�க� �கம�.
மய�� �ேழ ���தா� ��தர�. அ�தைன
ேப��� அ�கமாக அ�வா��யவ�
இவ�தா�. உட�� ெமா�த� ப�ெதா�ப�
இட�க�� எ���க� ���தன எ�ப�
��ன� ெத��த�.
அ�ைறய ேபா�� ம���வ மைன��
எ���� ெச�ல�ப�ட �வ�� இராம�
எ�பவ��� இதய���� அ��� மா��
எ��� ������த�. ��தர� பல எ���
��ேவா� �ட�தா�. தைல�� அ�ப�ட
�மர� ம���தா� �ைன�ைன இழ��
உ����� ேபாரா�� ெகா����தா�.

�ைன� ����ய ��தர� �மர�
�ைலப��ேய ���ப� ���ப �சா����
ெகா����தா�. �மர� இற�த ெச��
ேக�� த� உட� ேவதைனகைள��ட மற��
அ�தா�. ��ன� ��ட கால ���ைச���
�ற� �� ����னா�.
ேபா�� அ��த அ��� ��தர� த�
கா�க� ேக��� ச��ைய இழ�� ��டைத
உண��தா�. எ��� ���களா� உட� நல�
ெக�ட ேபா��, கா�க� இர���
��வ�மாக ெசய� இழ����ட ேபா��
ெதாட��� ேதச ேசைவ�� ஈ�ப��
உைழ�தா� ��தர�. 1947� இ��யா
�த��ர� அைட�த ��ன� இவைர இ�ப�
ெசய�ழ�க� ெச�த ேபா�� இ��ெப�ட�
�கம� பத� உய�� ெப��,
ெப�ைமேயா� ப� ஓ��� ெப�� �கமாக
வா��தா�. பார� பா�ய� �ைன���

வ��ற�: “ேமேலா�க� ெவ��ைற��
���� �ட�ப���, �ேலா�க�
ெச�க��� ேநாவ��� கா��ைலேயா?
எ�ண�ற ந�ேலா�தய� ������
க�ண�ற ேச�ேபா� கல��வ��
கா��ைலேயா? த�மேம ெவ��ெம��
சா�ேறா� ெசா� ெபா�யாேமா? க�ம
�ைள�க� யா� க�டெத�லா�
ேபாதாேதா?”.
�த��ர இ��யாைவ� பா��காமேல �����
�மர� இள� வய�� த�ய���
உ��ழ�தா�. அேத ேவ���� த�கைள
அ��ப���� ெகா�ட ��தர��
இராம�� நைட��ண�களாக வா���
�த��ர இ��யாைவ� பா��த ��
உ��ழ�தன�. இவ�கைள இ�த �ைல��
ஆளா��யவ�க� எ�த �ைற����
நலமாக வா��தனேர. இைறவா! இ�தா�

உ�த� ��யா எ�� நம��� கதற�
ேதா���ற�.
இவ�கைளெய�லா� இ�� நா� ேபா���
�க� பாடலா�. �ைலக� ைவ�� மாைலக�
ேபாடலா�. வா�க வா�க எ�� வா�
�ைறய ேகாஷ� ேபாடலா�. அவ�கள�
பட�கைள �வ��� மா�� ��கைள���
வண�� ம�ழலா�. ஆனா� அவ�க�
இழ�தவ�ைற, உட� நல�ைத இ�த �த��ர
நா� அவ�க���� ����� தர���மா.
��யா��டா�� பரவா��ைல அவ�கைள
இ�த �ைல�� ஆளா��யவ�க��காவ�
த�டைன ெகா��க ���ததா? அ��ட
ேவ�டா� அவ�கைள� ேபா�� பத�
உய�� ெகா��காமலாவ� இ�����கலா�
அ�லவா. இெத�லா� நம�
மன���ற�தா� எ�றா�� ஆ�டவ�
கா�க�� அைவ �ழ��ைலேய! அ�தா�

�ைற. வா�க மா�ர� ��தர� �க�!

���க�கா�� ப��� ஐய�

த�ைச மாவ�ட� பாபநாச� தா�கா��
���க�கா�� எ�� �ர��� ெப�ற
தலெமா��� �ற�தவ� ெவ�க�டராைமய�
எ�� ப��� ஐய�. இவ� ேதசப����
காரணமாக இவ� கால��� நைடெப�ற
�த��ர� ேபாரா�ட �க���க�� எ�லா�
கல�� ெகா�டா�. அத�� வச�யாக இவ�
��பேகாண� நகர����� �� ெபய��தா�.
1930ஆ� ஆ��� ேவதார�ய� உ��
ச��யா��ரக �க��� ந��
ெகா����தேபா�, ெதா�ட�க� ராஜா�

தைலைம�� கா�நைடயாக
��������� ��பேகாண� வ�தேபா�,
நகர கா��ர� க��� சா��� அ�ேபா�
அத� தைலவராக இ��த ப��� ஐய�
அவ�கைள வரேவ�றா�. ட�� ைஹ
����� எ��� இ�ேபா��ள கா�� பா��
இ���� இட��� ெதா�ட�க��� ஒ�
வரேவ���� ஏ�பா� ெச����தா�. அ�த�
கால��� த��நா��� தைலெய���
வள��� ெகா����த ‘�யம�யாைத’
இய�க��ன� இ�த� ெதா�ட�க�
இவ�க��� எ�ராக ���� �ர�ர�கைள
��ேயா����, அ�� பல ேக��கைள
எ�����, ��ட��� கலவர� ெச�ய
�ய�றன�. ��ட���� ப��� ஐய�தா�
தைலைம வ�����தா�. �ைலைமைய
க���ப���ய�� ��ட�ைத� �ற�பாக
நட�� ���தா�. ராஜா� �த�ய
தைலவ�க� காமா�� ேஜா�ய� ெத���

இ��த ப��� ஐய�� ����தா�
த��ன�.
��ன� உ��� ச��யா��ரக� பைட
ம�னா���, ����ைற���� வ�யாக
ேவதார�ய� ெச�றைட�த ேபா�, இவ�
ஒ�ெவா� ஊ��� நைடெப�ற
��ட�க�� எ�லா� உைரயா��னா�.
கைட��� ேவதார�ய��� நைடெப�ற
��ட���� இவ� ப�ேக��, க.ச�தான�
உ���ேடாேரா� ைகதா� �ைற த�டைன
ெப�� ���� �ைற��� ெகா��
ெச�ல�ப�டா�.
இவ� ம��ம�ல, இவர� ���பேவ �த��ர
�ர�கைள� ெகா�ட ���ப�. இவர�
மக�க� ேச
ஷ ு ஐய�, �.�.கேணச�
ஆ�ேயா�� ��தைல� ேபாரா�ட �ர�க�,
�யா�க�. த�ைச மாவ�ட� ��கா�ைய
அ��த உ�பனா�� பால���� ெவ�

வ��� தக��க �ய�ற ��ற���காக ��கா�
ர�ப� ஐய�� ���ர� ��பராயேனா�,
ேச
ஷ ு ஐய��, �.�.கேணச�� ைக�
ெச�ய�ப�டன�. இவ�க�� கேணச�
‘�னம�’ ப���ைக�� உத� ஆ��யராக
இ��தவ�. இ�த� ப���ைக அ�ப�
இரா�நா� ேகாய�கா, �னம�
ஏ.எ�.�வராம�, ராமர��ன� ஆ�ேயா��
இ�த வழ��� ச�ப�த�ப�டவ�க�.
எ��� ேச
ஷ ு ஐய� வழ������
��தைலயானா�. ஆனா� கேணச�
��தைல ஆன ைகேயா�, பா�கா���
ச�ட��� �� ைக� ெச�ய�ப�� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. �க� ��ரமான
அட���ைறைய 1930இ� ைகயா�ட
த�ைச கெல�ட� தா�� �ைர��� சவாலாக
�ள��ய ப��� ஐய� ஏராளமான
ெதா�ைலக��� ஆளானா�. மா� வ�த
அர�ய� ���ைல�� ப��� ஐய��

���ப�, அவ�க�� வா��க� இவ�க�
இ��த இட� ெத�யாம� மைற�க�ப��
��டன�. இ�த �யாக�ல� ப��ய ேம��
�வர�க� ைவ����ேபா� தைய����
அவ�ைற எம�� அ��� ைவ�தா� ப���
ஐய� ப��ய வரலா�ைற� ெதா���
ெவ��ட �ய�� ெச�யலா�.

�. ���ரம�ய ஐய�

நா��� �த��ர����� பா�ப�ட���,
ச�க �����த�க���, ப���ைக
�ைற�� �ைழ�� ெப�ய அள�� ெச���
தா�கைள அ��க� ெச�த��� ஆ�ய
��� ெவ�ேவ� �ைறக�� தைல�ற��
�ள��யவ� �.���ரம�ய ஐய�. “�
இ��” “�ேதச���ர�” ஆ�ய
ப���ைககைள� ெதாட��, நா�� �த��ர�
ேபா�� ��தைல ேவ�ைகைய��,
�ர�ைத�� ம�க� உ�ள�க�� �ைத�த
ெப�ைம இவ��� ம��ேம உ��.
எ�லாவ����� ேமலாக மகாக�

பார�யாைர உல���� கா��யவ� இவேர.
இவ� த�ைச மாவ�ட� ��ைவயா���
1855ஆ� ஆ�� கணப� ஐய�, த�மா�பா�
த�ப�ய��� மகவாக� �ற�தா�. கணப�
ஐய� அ��� ���� ேகா����
வழ�க�ஞராக இ��தவ�. ���ரம�ய
ஐய��� உட� �ற�தவ�க� சேகாதர�க�
ஆ� ேப�, சேகாத� ஒ�வ�. ஆர�ப� க��
��ைவயா����, உய� க��ைய�
த�சா���� ப��� 1869ஆ� ஆ��
ஷ � ேத�னா�. 1871இ� எஃ�.ஏ
ெம���ேல
(இைட�ைல) ேத��� ேத�னா�. அேத
ஆ�� ��மண�� நட�த�. �ற�
ைசதா�ேப�ைட�� ஆ��ய� ப���
���தா�. அதைன� ெதாட���
ப�ைசய�ப� க��� உ�பட �ல
இட�க�� ஆ��யராக� ப�யா��னா�.
��வ���ேக� இ�� உய��ைல�
ப���� தைலைம ஆ��யராக� ப��

ஆ��க� ப�யா��னா�. அத� �� �
ஆ�ய� ��� எ�� ப��ைய ���
நட��னா�.
ெச�ைன ��வ���ேக��� அ�ேபா�
ெசய�ப��� ெகா����த இல��ய�
கழக��� ேச���, அ����த �ல
அ�ஞ�க�� ெதாட�ைப ெப�றா�.
அ�ேபா� �த� �ைறயாக ெச�ைன உய�
��ம�ற���� ��ப�யாக ஒ� இ��யைர
ச� �.���சா� ஐயைர �ய��தன�. இ�த
�யமன� ���� அ�ேபாைதய ஆ��ேலா
இ��ய� ப���ைகக� �ைற���� சா�
ேபத�க� ����� எ��ன. இதைன�
க���� எ�த� த�க��ெக�� ஒ�
ப���ைக ேதைவ எ�பைத �.��ரம�ய
ஐய�� அவர� ந�ப�க�� உன��தன�.
உடேன ஒ�ெவா�வ�� ெகா��த
ந�ெகாைட ஒ�ேண ��கா� �பா�� 80

�ர�க� அ���� ஒ� ப���ைக
ெவ���டன�. 1878 ெச�ட�ப� 20ஆ�
ேத� “இ��” ப���ைக ெவ�யான�. ெபா�
ம�க�� �ரைல ஓ�� ஒ����
ப���ைகயாக அ�ேபா���� ‘இ��’
இ���வ�த�. �.���ரம�ய ஐயேரா�
ேச��� ‘இ��’ ப���ைகைய� ெதாட��ய
அ�த அ�வ� ெச�க�ப�ைட� ேச��த
எ�.�ரராகவா�சா�யா�, �.�.ர�கா�சா�யா�,
�.�.ர�கா�சா�யா�, �. ேகசவ ரா� ப��
ம��� எ�. ��பாரா� ப���
ஆ�ேயாராவ�. இவ�க�� �.���ரம�ய
ஐய�� �ரராகவா�சா�யா�� ப�ைசய�ப�
க����� ���டராக ப�யா��யவ�க�.
ம�ற நா�வ�� ச�ட�க��� மாணவ�க�.
அ�ேபா� ‘இ��’ ப���ைக ஜா�� ட���
��� ெத��� ��� அ�சக���
அ�ச��க�ப�� ஒ�ெவா� �த��ழைம��
மாைல�� இ�ேபாைதய இ��

ப���ைக�� அள�� கா� ப��யாக
எ�� ப�க�க� நாலணா �ைல��
அதாவ� இ�ேபாைதய இ�ப�ைத��
கா�க��� ெவ��ட�ப�� என அ����
ெச�ய�ப�ட�.
இ�த ேதசப�த இைளஞ�க� அ�வ��
ெவ��ெகா�� வ�த ‘இ��’ ப���ைக
ம�க�� அ���ராய�கைள�
�ர�ப��பதாக இ��த�.
அ�ம��ம�லாம� ப���ைக��
க����க� ெபா�ம�க� ம���� எ�லா
�ர��ைனக��� ம�க� ச�யான
ேகாண��� அ�க உத� ெச�த�. இ�த�
ப���ைக ெதாட��ய�� ேநா�க�ைத�
ப�� இவ�க� எ��ய அ�த ஆ��ல�
ப�� இேதா: “……The principles that we
propose to be guided by are simply those of
fairness and justice. It will always be our aim
to promote harmony and union among our

fellow countrymen and to interpret correctly
the feelings of the natives and to create
mutual confidence between the governed
and the governors”.
‘இ��’ ப���ைக ெதாட�க�ப�டேத
ஆ��ேலய�க�� ஆதர� ப���ைகக�
���பாக “� ெம�றா� ெம��”
இ��ய�கைள ஏளனமாக எ��யைத
எ�����தா�. ஆகேவ ��ப� ���சா�
ஐய� �யமன�ைத எ���� அ�த ஆ��ல
ப���ைக எ��யேபா� ‘இ��’ �யமன�ைத
ஆத��தேதா�, ஆ��ல ஏ��� க��ைத�
���ளா��ய�. அத� �ற� இ��
ப���ைக�� தா�க� ம�க��� ஏ�ப�ட�
ெச�க�ப�� கலவர வழ�� 1881இ� தா�.
இ�த வழ�� ச�ப�தமாக ெச�ைன
கவ�ன��� எ�ராக க�ைமயான
வாத�கைள ��ைவ�த� இ�� ப���ைக.
அத��� �� ��� ஆ��க� க���

1884இ� ேசல� கலவர வழ��� ேபா��
இ�� ப���ைக ஆ��ல அர��� எ�ராக
ேபா��ழ�க� ெச�த�. ேசல� ��த
கா��ர� தைலவராக இ��த
�.�ஜயராகவா�சா�யா� ச�ப�த�ப�ட
வழ�� அ�. அ�ப�� ‘இ��’�� வாத�
இேதா:“ the prosecution of the socalled Salem
Rioters and their convictions were the result
of a premeditated design, hastily formed and
executed in a vindictive spirit, not very
honourable and utterly unworthy of a
civilized Government”.
1880இ� இ�� ப���ைக ைமலா������
ெகா�� ெச�ல�ப�ட�. ‘� இ�� அ�சக�’
ர�நாத ரா� (Ragoonada Row) எ�பவரா�
ெதாட�க�ப�ட�. 1883 �த� இ� வார�
���ைறயாக ெவ�வ�த�. 1897இ�
�லக�� ைகைத எ���� இ��

�ழ�க��ட�. �ற� 1883 �ச�ப� 3ஆ�
ேத� �த� இ�� ப���ைக ம���
சாைல��� தன� ெசா�த அ�சகமான ‘�
ேந
ஷ ண� �ர�’�� மா�ய�. ெச�ைன��
�ரபல ���ன� வ��லாக இ��த நா��ட�
எ�பா� ெச�ைன ச�டம�ற ேமலைவ���
ேபா����டா�; அவைர இ��
�.���ரம�ய ஐய� அவைர ��ரமாக
ஆத��தா�. ஆ��ல ஏகா�ப��ய�ைத�
க�ைமயாக எ���த �.எ�. நா��ட�
�ைர�ட� எ�ப� இ�வள� ெந��க�
ெகா�டா� எ�ப� ெத�ய��ைல.
இ�த ‘��வ���ேக� அ�வ�’ ��ய
ேவ��ய ���ைல ஏ�ப�ட�. ச�ட�
ப��த மாணவ�க� வ��� ெதா�� ெச�ய�
ெச�� ��டன�. �.���ரம�ய ஐய��
�ரராகவா�சா�யா�� ம��� ப���ைகைய
நட��� ���ைல ஏ�ப�ட�. 1898இ�

அதாவ� இ�� ப���ைக
ெவ�வர�ெதாட�� இ�ப�
ஆ��க���� �ற� �.��ரம�ய ஐய�
இ�த ப���ைகைய தன� ந�ப�
ஒ�வ��� �����டா�. அ��த� அ�
க��� ஐய�கா� ���ப�����
ெசா�தமான�. இ�� ப���ைக கா��ர�
க�� ெதாட��வத�� �� ஏ� ஆ��க�
��த�.
இவ� ெச�ைன மகாஜன சைப��
உ���ன� ஆனா�. 1885இ� ப�பா��
கா��ர� க�� உ�வானேபா� �.எ�.
அவ�க� அத� ஆர�ப கால உ���ன�
ஆனா�. 1906இ� க�சா� �ர� வ�க�ைத
���தேபா� அதைன எ����� க�ைமயாக
எ��னா�. 1907இ� �ர� கா��ர�
மாநா��� இவ� �தவாத தைலவைர�
தைலைம� பத��� ��ெமா��தாேர

த�ர, �ற� பால க�காதர �லகைரேய
��ப�றலானா�.
1882ஆ� வ�ஷ� “�ேதச���ர�”
ப���ைகைய வார இதழாக� ெதாட��னா�.
1889 �த� இ� நா� இதழாக மல��த�.
ம�ைர�� ேச�ப� உய��ைல� ப����
த�ழா��யராக இ��த பார�யாைர�
ெச�ைன��� ெகா�� வ�� ஒ�
ப���ைகயாளராக��, அத� �ல� ஒ�
��ரமான அர�ய�வா�யாக�� ஆவத��
�லகாரணமாக இ��தவ� �.எ�.
மகாக�ைய உலக���� அ��க�
ெச�தவ� இவேர.
இவ� ச�க �����த�க�� அ� ��ர
கவன� ெச���னா�. பா�ய �வாக�,
�தைவ� ��மண�, ேதவதா� �ைற
ஒ���, சா� ஒ��ைம இைவக�� அவ�
ஆ�வ� கா��னா�. ��மண வயைத

அ�க��க��, �தைவ�
��மண�க��காக��, தா��த�ப�ட
ம�க���� ச�தாய�ைத� ச�சமமான
அ�த��ைத� ெப��� த�வத���,
�ழ�ைத ��மண�கைள� தைட ெச�ய��
இவ� அயரா� பா�ப�டா�. இவ� ஊ���
உபேதச� ெச�வேதா� ��க��ைல, தன�
�தைவ மக ளான 13 வய��
�தைவயா���ட �வ���யா�பா���
ப�பா�� 1889ஆ� வ�ஷ கா��ர�
மகாநா� நட�த ேபா� அ�த� கால��ேலேய
அதாவ� �� ஆ��க��� ��ேப
�தவா ம��வாக� ெச�� ைவ�தவ�.
��கால��� இவ��� உட� உபாைத
ஏ�ப�� உட�� ெகா��ள�க� ஏ�ப��
அ� உைட�� ��ணா�, உட� ��வ��
ேமாசமாக ஆ�ய�. இ� அவர� ெபா��
ெதா��ைன �க�� பா��த�, மன�
வ���னா�. மகா�மா கா�� இவ�

இ����ட� வ�� இவைர� க�� ஆ�த�
��� ெச�றா�.
“�ேதச���ர�” ப���ைகைய இவ� வார�
���ைறயாக� ெகா�� வ�தா�. 1889
�த� அ� �னச�யாக ெவ�யா�ய�. இ�த
காலக�ட��� ‘�ேதச���ர�’ எ����க�
����� ஆ���� எ�ராக �க க�ைமயான
�ம�சன�கைள� தா�� வ�த� அத�
காரணமாக அரசா�க��� ெக���க��
அ�கமா�ன. இவ� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. �ைறவாச� இவர�
உட��ைலைய அ�க� பா��த�. எ���
இவ� இற�பத�� ஓரா���� ���
அதாவ� 1915இ� �ேதச���ரைன
க���ர�க ஐய�கா�� ம�மா�
ஏ.ர�கசா� ஐய�கா�ட� ஒ�பைட�தா�.
�யாக� ெச�ம�, ப���ைக� �ைற��
��ேனா�, மகாக� பார�ைய உல���

அ��க� ெச��ைவ�த உ�தம�, ச�க
�����த�க��காக� பா�ப�டவ�
�.���ரம�ய ஐய� தன� 61ஆ� வய��
1916இ� காலமானா�. வா�க
�.���ரம�ய ஐய� �க�!

ராஜா�

�த��ர இ��யா�� �த� இ��ய கவ�ன�

ெஜனர� பத� வ��த த�ழ�; வ�காள���
நட�த மத� கலவர����� �� ேம�� வ�க
மா�ல கவ�ன� பத� வ��க பல��
தய��ய ேநர��� ���� அ�ேக
கவ�னராக� ேபான �ர�; வட�ேக மகா�மா
கா�� த�� யா��ைர ெச�றைத அ���
ெத�னக��� ேவதார�ய� உ��
ச��யா��ரக�ைத ெவ��கரமாக நட��ய
�த��ர� ேபாரா�ட �ர�;
தா��த�ப�டவ�க����
��ப��த�ப�டவ�க���� ஆலய�க��
�ைழய அ�ம� ம��க�ப����த
�ைல��, ஆலய� கத�கைள
அவ�க���� �ற����ட �����த�
ெச�ம�; த� வாத� �றைமயா�� ��வாக�
�றைமயா�� ஆ�� க��ைய� கா����
எ��க���ன� எ���ைக�� அ�க�
இ��தேபா�� �ற�பாக அரைச வ�நட���
ெச�ற ராஜ த���; இைச���,

இல��ய�க��� ஆ�வ�� �லைம��
ெப��, �ைறெயா�� ��ைல எ�� இ��
����ய ப�கெம�லா� ஒ���� பாடைல
எ�� ��ம� எ�.எ�.அவ�கைள பாட
ைவ�தவ�; இராமாயண மகாபாரத
இ�காச�கைள� சாதாரண ம�க�� ப����
பய�ெப�� வ�ண� “ச�கரவ����
��மக�” எ�� ராமாயண�ைத�� “�யாச�
����” எ�ற ெபய�� மகாபாரத�ைத��
அ�யாத இல��ய� ெச�வமாக�
பைட�தவ�மான ச�கரவ���
ராஜேகாபாலா�சா�யா� எ�� ராஜா� ப��
இ�த மாத� பா��ேபா�.
த�ேபாதய த�ம�� மாவ�ட� ஓ��
அ����ள ெதார�ப�� எ��
��ன��� �ராம�. ெத� ப�ைண
ஆ��� கைர�� அைம�த ����.
அ���� �ராம ����பாக இ��தவ�

ச�கரவ��� ஐய�கா� எ�பவ�.
சம���த��� ெப�� �லைம வா��தவ�.
அவ�ைடய மைன� ெபய� ��கார�
அ�மா�. ந��ண�க��, �ற�த
ப��க�� �ர�ப� ெப�றவ�. இவ�க���
��� ம�க�. �தலாமவ� நர��ம�,
இர�டாமவ� ��வாச�, ��றாவ�
��ைளதா� உலைக� த� அ��னா�
ஆ�ட ராஜேகாபால�. ஆ�! ந�
ராஜா�தா�. ப���ப��ைப� ெதாட��
தன� ப��ெர�டா� வய��
ஷ � ேத�னா�. �ற� ெப�க��
ெம���ேல
இ�� க����� ப��� �.ஏ. ேத�னா�.
ெச�ைன ச�ட� க����� ச�ட� ப��தா�.
அ�த காலக�ட���தா� �வா�
�ேவகான�த� ெச�ைன வ�தா�. அவைர
த���க��, அவ� இ��த ரத�ைத இ����
ெச�ல��, அவ�ட� க�ண� �ற� ஏ� �ல
�ற� எ�ப� ப�� ப�� ெசா�ல��

வா���� ெப�றா�.
மகா�மா கா�� ப��தவ�கைள �த��ர�
ேபா�� ஈ�பட அைழ�� ���தேபா�
அதைன ஏ�� ��ேநர அர�ய� வா�யாக
ராஜா� மா�னா�. ேசல� நகர சைப�
தைலவ� பத��� இ��� பல ந�ல
ப�கைள� ெச�தா�. 1921� கா���
அ���த ச��யா��ரக ேபாரா�ட���
ஈ�ப�� ேவ�� �ைற�� அைடப�டா�.
இவ���� த�டைன அ��த
ெவ�ைள�கார மா���ேர� இவ����
த�டைன ெகா��த ம�கண�, “உ�கைள�
ேபா�ற உ�தமைர� த���ப� என���
க�டமாக இ���ற�. ஆ��� �ைத
ெசா�ன ெந��ப� எ� கடைமைய நா�
ெச�ய ேவ������ற�” எ��
ெந���க� ��னா�. �ற� ராஜா� ����
�ைற�� அைட�க�ப�டா�.

இ��லா�� அரசா�க� இ��யா��
��தைல� ேபாரா�ட� உ�ச க�ட���
நட�� ெகா����தேபா�, கா��ர�ட�
சமாதான� ேபச ச� �டாஃேபா�� ����
எ�பவைர �� அ���ய�. அ�த ����
ெகா�� வ�த ��ட��� �த� அ�ச�
உலக ��த� ���த ைகேயா�
இ��யா���� �த��ர� அ��ப�;
இர�டாவ� இ��ய ����க�
த�க���� த� நா� ேகா� ���� ேபாக
����னா� நா�ைட� ���ப�. இைத
கா�� ஏ�க��ைல. ஆனா� ராஜா�
நா��� அைம� க���� ம�க�
ஒ�வ��ெகா�வ� அ����ெகா�வைத�
த���க�� ேவ��மானா�
����க���� த�நா� �����
ெகா��ப�தா� ச� எ�� க��னா�.
ஒ��ப����த கா��–ராஜா� உற��

��ச� ���த�. ராஜா� தன� க��ைத�
�ர�சார� ெச�ய நா� ����
����பயண� ெச�தா�. ஆனா� அவ�
ெச�ற இட�க�� எ�லா� கா��ரசா�
கலா�டா ெச�தன�. எ���தன�. எ���
ராஜா� த� ெகா�ைக����� ����
இற�� வர��ைல. த�ன�த�யாக
கா��ரைச ��� ெவ�ேய� ேபாரா�
வ�தா�.
ஆகாகா� மா�ைக�� �ைற����த
மகா�மா கா�� 1942� உ�ணா�ரத�
ெதாட��னா�. அவ� உ���� ஆப��
எ�ற �ைல�� ராஜா� அவைர� ெச��
பா��தா�. ���த இ�வ�� பாச�தா�
இைண�தன�. கா�� ேக�டா�, உ�க�
�ைலதா� எ�ன எ��. ராஜா� உடேன
தன� ��ட�ைத ஓ� கா�த��� எ���
கா��னா�. இதைன� க�ட கா��,

இ�வள�தானா, இ� என���
������தா� ��ேப
ஒ���ெகா����ேபேன எ�றா�. இ�ப�
மகா�மாேவ ராஜா��� க��ைத
ஏ���ெகா��� ���ைல ஏ�ப�ட�.
1944� எ�லா கா��ர�கார�க��
�ைற����� ����க�ப�டன�.
அ�ேபாைதய கா��ர� தைலவ� அ��
கலா� ஆசா� ராஜா�ைய ����
கா��ர�� இைண��ப� ேக���
ெகா�டா�. அத�ப� அவ� ���ெச�ேகா�
தா�கா கா��ர� க��� உ���னராக�
ேச��தா�. ���ெச�ேகா��� ராஜா� கா��
ஆ�ரம� ஒ�� ஏ�ப��� பல
ெதா�ட�கைள ஒ���ைண�� ந��
ெசய�ப�� வ�தா�. ேபரா��ய� க��
அவ�க�� ���ெச�ேகா� ஆ�ரம���
இ���, ம��ல���காக நட�த�ப�ட

“�ேமாசன�” எ�� ப���ைக��
ஆ��யராக இ��தா�.
ராஜா� ���ெச�ேகா� தா�கா கா��ர��
உ���னராக� ேச����, மாகாண கா��ர�
க��� ம�ைர�� �� அவைர கா��ர��
அ�ம��க மா�ேடா� எ�� ��மான�
ேபா�டன�. இ�த ����� காமரா�
அவ�க�� ப�க��� இ��த�. எ�றா��
�ட ம��ய கா��ர� க��� ராஜா���
ப�ைய ��ைமயாக� பய�ப���
வ�த�. த��நா��� ந�ட� அ�ல
இ��யா���� அ���டமாக அைம�த�.
அ�ேபா� ஜவஹ�லா� ேந� தைலைம��
ம���� இைட�கால அர� ஒ��
உ�வா�ய�. அ�� ராஜா� ெதா�� �ைற
அைம�சராக� ேச��தா�. இ�த காலக�ட���
இ��ய� ���ைன�� �ைளவாக ேம��
வ�க��� மத�கலவர� பர�யேபா� அ��

கவ�னராக� ெச�ல ஒ�வ��
��வராதேபா� ேந� அவ�க� ராஜா�ைய
அ�ேக கவ�னராக �ய��க ஏ�பா�
ெச�தா�. இவ� அ�ேக ெச�� க�க�தா��
கால� எ��� ைவ�தேபா� இவ���
எ�ராக க����ெகா� ஆ��பா�ட�
நட�த�. இவ� கா��ர�� �பா�ச��ர
ேபா��� எ�ராக �ைல�பா�
ெகா����ததனா�, அவர� சேகாதர� சர�
ச��ர ேபா� தைலைம�� ெப��
க����ெகா� ஆ��பா�ட� நட�த�.
இ�தைன �ேராதமான ���ைல�� அ�த
மா�ல� தைலநக� க�க�தா�� கால�
ைவ�த ராஜா� நாளைட�� அ�மா�ல
ம�க�� அ����� பா��ரமானா�.
இ��ய �த��ர� 1947� ஆ�� ஆக��
15� �ைட�த �ற� �லகால� லா��
ம��� ேப�ட� கவ�ன� ெஜனரலாக

இ��தா�. �ற� இ��ய� ஒ�வ� அ�த
பத��� வரேவ��� எ�ற �ைல��
அைனவ�� ேயா��� அ�த பத���
ராஜா�ேய த��யானவ� எ�� ���
ெச�தன�. அத�ப�ேய ராஜா�
இ��யா�� �த� இ��ய கவ�ன�
ெஜனரலாக� பத� ஏ�றா�. 1952� ெபா��
ேத�த� நட�� நா���� ஜனா�ப�
ேத��ெத��க�ப�� வைர ராஜா� பத���
இ��தா�. �� ஓ�� ெப�� ெச�ைன���
����னா�. அ�ேபா� நட�� ������த
ெச�ைன மாகாண ச�டசைப� ேத�த��
கா��ர� ேதா�� அைட����த�.
எ��க�� வ�ைச�� க����� க����
ெப�� தைலக� அைனவ�� இ��தன�.
கா��ரசா� ம��� சைப அைம�க
��ய��ைல.
ேம�ட உ�தர�� ேப�� த�ழக கா��ரசா�

ராஜா� அவ�கைள அ�� அவைர� பத�
ஏ��� ெகா�ள ேவ��ன�. ராஜா���
ெப��பத�க�� இ��த�� மா�ல
�தலைம�ச� பத�யா எ�� தய�காம� �ல
�ப�தைனக�ட� ச�ம��தா�.
அ�ப��ப�ட ஒ� �ப�தைன க���கார�க�
தைலைம� ெசயலக��� ெசய�பா���
தைல�ட� �டா� எ�ப�தா�. ஊழைல
அ�ட �டாம� இ��க அ�த ேமைத எ��த
நடவ��ைக ��ன� கா���
�ட�ப�டதனா� ஏ�ப�ட பல
�ப�த�கைள, அத� �ற� நா�
பா��ேதாேம!
அைம�சரைவ அைம�க கா��ர���
ேபா�ய உ���ன�க� இ�ைல. எ�ன
ெச�வ�? �ல எ��க�� உ���ன�கைள�
கா��ர�� ேச���� ெகா�டா�. காம���
க������� மா��கேவ� நாய�க�,

ராமசா� பைடயா��யா�, �ேய�ைச
�.ப�தவ�ச� நா�� ேபா�றவ�க�
ராஜா��� ஆதர� ெகா��தன�. 1952�
ெச�ைன மாகாண��� அைம�த ஆ����
ராஜா� பல ந�ல ��ட�கைள� ெகா��
வ�தா�. உண�� ெபா��க��� இ��த
ேர
ஷ ைன ���னா�. ம��ல�� ��ரமாக
அம� ெச�ய�ப�ட�. ��பைன வ� �ல�
வ�வா� இழ�ைப ஈ�க��னா�. த�ைச��
�ல�ய �ல�ைடைமயாள�
�வசா�க���ைடய பைக ���
ேபாரா�ட� நட�த �ைல�� “ப�ைணயா�
ச�ட�” ெகா�� வ�� உைழ���
�வசா�க�� வ���� பா� வா��தா�.
பைழய ஆ��ல �ைற க���� மா�ற�
ெகா��வர��, ஏராளமானவ� ப��க��
ேச��� ப��க�� ஓ� ��ய ��ட�ைத�
ெகாண��தா�. அதைன ‘�ல�க��� ��ட�’
எ�� ெசா�� �ரா�ட இய�க�க��,

அவ�கேளா� ேச��� ெகா�� கா��ர��
காமரா� உ�பட அைனவ�� எ����
ேபாரா�ட� நட�தேவ, ராஜா� த�
பத�ைய ரா�நாமா ெச�தா�.
ம���� நட�த ஆ�� ைலச�� அ��
ப��� ரா� எ�� ெசா�� ேந���
ேசாச�ச�ைத எ����� வைக��,
இ��லா��� க�ச�ேவ��� க�� ேபா�ற
அைம��� “�த��ரா� க��”ைய�
ெதாட��னா�. ‘�யரா�யா’ எ�� ப���ைக
�ல� த� க��ைத வ�����னா�. காசா
��பா ரா� �யரா�யா�� ஆ��ய�. ெப��
�தலா�க��, ஆைல� ெசா�த�கார�க��
ம��ம�லாம�, சாதாரண ம�க��
�த��ரா� க���� ேச��தன�. க�� ந��
வள��தா�� ��ன� அ� இ��த இட�
ெத�யாம� ேபா���ட�.
அ���� உலைக ேபர��� ெகா��

ேச���� எ�� க�� அதைன ஒ��க
அெம��க ஜனா�ப� ஜா� ெக�ன��ட�
�� ேபானா�. �ரா�ட� க��க�
ம��ல�ைக ���� க��� கைடகைள
ம�ப��� �ற�த ேபா� அ�ைறய �த�வ�
�� ேத�� ெச�� ‘ேவ�டா� க��� கைட”
எ�� ேவ��ேகா� ���தா�. அ�
ெச�ட� கா�� ஊ�ய ச�� ேபாலா���.
இ�� ம�க�� ெப��பேலா�
���பழ�க���� ஆளா� �ணா��றன�.
த� கைட� நா�கைள பகவ� �ைத,
ராமாயண�, மகாபாரத� ேபா�ற
இல��ய�கைள� த��� பைட�க� த�
ேநர�ைத� ெசல��ட�� 1972� �ச�ப�
25� ேத� இ�ம��லைக ��� ஆ�சா�ய�
��வ�கைள அட�தா�. வா�க ராஜா���
�க�.

�� வ.ெவ.�. ஐய�

வ.ெவ.�.ஐய�� வரலா�ைற� ���
பா��ேபா�. ���� நகர��� ஒ� ப��
வரகேந�. இ�� க�� இலாகா��
ப����� ெகா����த ெவ�கேடச
அ�ய� எ�பவ���� காமா��

அ�மா���� 1881இ� ஏ�ர� மாத� 2ஆ�
ேத� �ற�தவ� வ.ெவ.���ரம�ய�
எ��ற வ.ெவ.�.ஐய�. ������ இவர�
ஆர�ப� க��. தன� 12ஆவ� வய��
ஷ � ேத��� மா�ல���
ெம���ேல
ஐ�தாவதாக� ேத�னா�. �ற� ���� �ய
வளனா� க����� ேச��� �.ஏ.ப�ட�
ெப�றா�. அ�ேபா� வழ�க�ஞராக�
ப�யா�ற ��ட� எ�ற ஒ� ேத��
இ��த�. அைத� ப��� வ��லாக இவ�
ப�யா�ற� ெதாட��னா�. க�����
ப����ேபாேத ��மண� நட�த�,
மைன��� ெபய� பா��யல���.
இவ�ைடய உற�ன� ஒ�வ� ப�மா��
ர���� இ��தா�; ெபய� ப�ப� ஐய�.
அவ�ட� ெச�� ர���� வ��லாக�
ப�யா��னா� வ.ெவ.�.ஐய�. அ��
இவ��� தா� ல�ட� ெச�� பா��டராக

ேவ��ெம��ற ஆைச வ�த�. ல�ட�
�ற�ப��� ெச�றா�. ர����
இ����ேபா� ����ைய� ேச��தவ��
ம���வ� ெதா�� ���� வ�தவ�மான
�.ேச.ெசள�தரராஜ� எ�பவ�� ந��
�ைட�த�. இவ�தா� �க���க
�.எ�.எ�.ராஜ� ஆவா�. இ��லா�����
ெச�ற ஐய� அ����த இ��யா ஹ��
எ��ட��� த��னா�. �யா�� ���ண
வ�மா எ�பவ���� ெசா�தமான� இ�த
இ��யா ஹ��. அவ� ஒ� �ற�த
ேதசப�த�. அ�� இவ��� �ர�
சாவ��கா�ைடய ந�� �ைட�த�.
அ����த ேதசப�த�க� ஒ���� இ��யா
�த��ர� ெபற ேவ��யத� அவ�ய�ைத
����� ம�க��� �ள��� ெசா���
ப�ைய ேம�ெகா�டன�.
இவ�க�ைடய நடவ��ைககைள� கவ���

வ�த ����� அர� இவ�க���� பல
�த�க��� ெதா�ைலக� ெகா��த�.
அைத� த���க இவ�க� �ரா�� நா���
பா�� நக�� �����தன�. அ�ேபா�
�ய�� ���ண வ�மா இற�� ேபானா�.
ல�ட�� பா��ட� ேத�� எ�� ெவ��
ெப��� இவ� அ�த� ப�ட�ைத
�ராக�����டா�. ேதசப��தா� அத���
காரண�. அ�ேபா� 1910இ� ல�ட��
க�ஸா� ��� எ�� ஆ��ேலய அ�கா�
மத�லா� ���ரா எ�� ஓ� ேதசப�த
இைளஞனா� ���� ெகா�ல�ப�டா�.
இத� காரணமாக இ��யா ஹ���
�����த அைன�� இ��ய�க����
���த� ச�ய�. ேபா�� ெதா�ைல
அ�க��த�. ��� ேசாதைன���ளா�ய�.
���ரா���� மரண த�டைன
���க�ப�ட�.

பா������ ல�ட� வ�த சவா��கைர
ஆ��ல அரசா�க� ைக� ெச�� �ைற��
அைட�த�. வ.ெவ.�.ஐய� இவைர�
�ைற�� ெச�� ச���தா�. அதனா� ஐய�
�� ச�ேதக�ப�ட ஆ��ல அர� இவைர��
ைக� ெச�ய ��ட��ட�. இ�த ெச��ைய
எ�ப�ேயா ஐய� ெத��� ெகா�டா�.
சவா��க�� ஐயைர எ�ப�யாவ�
�ைற�படாம� த�� இ��யா
ேபா���மா� ேக��� ெகா�டா�. ஐய�
ஏ�கனேவ தா� �ைச, தைல�� இவ�ைற
வள���� ெகா����தா�. அேதா� ஒ�
���ய� ேபால உைட அ���ெகா��
தன� ைக�ெப���ட� �ள�� க�ப� ஏற�
ெச�றா�. இவ� ெப���� இவர� ெபய��
�� எ����களான ‘�.�.எ�’
ெபா��க�ப����த�.
இவைர� பல இட�க��� ேத�ய ேபா��,

இ��யா ெச�ல���த க�ப�� ஏ����த
இ��ய�கைள ேசாதைன��ட�. அ�� ஒ�
ச�தா� இ��தைத� பா��தா�. இவ�க���
வ.ெவ.�.ஐய� ப��ய அைடயாள�க�
ெகா��க�ப����த�. ஆனா� இ�த ச�தா�
��சயமாக ஐயராக இ��க��யா� எ��
�ைன�தன�. எ��� ஒ� ச�ேதக�.
அவைர� ேசா���� பா��� �டலா� எ�ற
எ�ண� ஏ�ப�ட�. அ�ேபா� ஐய�
ெபய��� வ�ததாக� ெபா�யான ஒ� த��
கவைர, அத� �� �.�.எ�.ஐய� எ��
எ�த�ப����தைத அவ�ட� ெகா��தன�.
அ�த உைறைய வா��� பா��த ஐய�, “ஓ!
இ� என�� வ�த த�� அ�லேவ. �.�.எ�.
ஐய� எ�பவ��க�லாவா வ�����ற�”
எ�றா�.
ேபா�சா� �ட��ைல. “ம���க
ேவ���. இேதா உ�க� ெப����

�.�.எ�.ஐய� எ��
எ�த�ப�����றேத” எ�றன�. உடேன
சமேயா�தமாக ஐய�, “அ�வா, எ� ெபய�
�.��ர� ��, அத� ���க�தா� இ�த
�.�.எ�.” எ�றா� �தானமாக. எ��த
ஆப�தான ���ைல��� �தான�
தவறாதவ� ஐய� எ�ப� இ��க�����
�ல� ெத��ற�. ஓரா�� கால� பா���
த��ய ஐய� �ற� ேரா� நக���� ேபானா�.
ஷ �க�� பல
அ����த பல மா�ேவ
ஊ�க���� ெச����� க�ப��
இ��யா ேநா��� பயணமானா�. இவ�
கட��� இற�� அ����த நட�ேத
���ேச� ேபா��ேச��தா�.
ஐய� ���ேச� வ�த ெச�� ேபா�சா���
ெந�நா� க��ேத ெத��த�. இ���
ேபா�� ெதா�ைல இவைர� ெதாட��த�.
இ�த ���ைல�� ��ெந�ேவ������

�ல� வ�� ���ேச��� ஐயைர� ச���தன�.
அவ�க��� ஐய� ��பா��� �ட� க���
ெகா��தா�. அ�� வா��நாத�, �லக�ட
�ர�ம�சா�, மாடசா� ஆ�ேயா��
அட��வ�. 1911ஆ� வ�ஷ� அ�ேபா�
��ெந�ேவ� ��லா கெல�டராக இ��த
ஆ� எ�பா� ���� ெகா�ல�ப�டா�. ��ட
வா��நாத� எ�� இைளஞ�� த�ைனேய
����ெகா�� இற�� ேபானா�. இவ�
ஏ�கனேவ ���ேச� ெச�� அ����த
�ேத�� தைலவ�கைள� ச���தனா�,
���ேச� �ேத�க� ஐய� உ�பட
அைனவ�� ச�ேதக வைல��
����ெகா�டா�க�.
���ேச��� ஐய��� எ�தைன
ெதா�ைலக� தரேவ��ேமா
அ�தைனைய�� ேபா�சா� த�தன�.
இ�வள� ெதா�ைலக��� இைட���

இவ� ����றைள ஆ��ல���
ெமா�ெபய��தா�. �த� உலக ��த�
1918இ� ���த�. இ��ய ேதசப�த�க���
மா�ற� ேந��� எ�ற உண�� வ�த�.
அதனா� 1918இ� பார�யா� இ��ய
எ�ைல��� �ைழய ைக� ெச�ய�ப��
கட�� �ைற�� அைட�க�ப�டா�.
1920இ� ஐய� இ��ய எ�ைல��� வ�தா�.
வ�த �� இ��யா ��வ�� �ல மாத�க�
����பயண� ேம�ெகா�டா�. ஹ���வா�,
க� ர���ர�� சா���ேகத�, மகா�மா
கா���� சப�ம� ஆ�ய ஆ�ரம�க����
ெச�� வ�தா�. இ� ேபா�ற ���ல�
ஒ�ைற த�ழக��� ெதாட�க ஆ�வ�
ெகா�டா�. ஊ� ����ய �� “ேதசப�த�”
எ�ற ப���ைக�� ஆ��யராக அம��தா�.
அ�� ெவ�யான க��ைர ஒ�� ேதச
�ேராதமான� எ�� ெசா�� இவ���
ஒ�ப� மாத �ைற த�டைன �ைட�த�.

அ�ேபா� ெப�லா� �ைற�� இ��த
ேபா�தா� க�ப ராமாயண ஆ��ல
க��ைரைய எ�� ���தா�.
1922இ� �ைற����� ��தைலயான
ஐய� ��ெந�ேவ� ��லா��
ேசர�மாேத� எ��ட��� தா�ரபர�
ஆ�ற�கைர�� ஓ� ஆ�ரம� ���னா�.
அத�� ‘பார��வாஜ ஆ�ரம�’ எ�� ெபய�.
�க ந�றாக நட�� வ�த இ�த ஆ�ரம����
வழ�கமான த��நா�� அர�ய�
�ைளயா�டா� ஒ� ெக�ட ெபய� வ�த�.
ஆ�ரம��� அைன�� ஜா�
�ழ�ைதக���� ஒேர மா��யான உண��
சமப�� ேபாஜன��தா� ெகா��க�ப�ட�.
ஆனா� ��தாக� ேச��த �ல �ராமண
�ழ�ைதக�� ெப�ேறா� த�க�
�ழ�ைதக���� த�யாக உண� ப�மாற
ேவ��ெம�� ேக��� ெகா�டத��ண�க

அவ�க���� த�யாக உணவ��க ஐய�
ஏ�பா� ெச�தா�. ஆனா� ஐய� ம�ற எ�லா
�ழ�ைதகேளா��தா� உண� அ���னா�.
அவ� ம��ம�ல, அவ� ெப� ம��� ம�ற
�ராமண �ழ�ைதக�� அ�ப�ேய. ஆனா�
அவைர� ���த �ர���ட�, இ�ப� �ல
�ராமண ��ைளக�� ெப�ெறா�க� ஒ�
�ப�தைனயாக� ேக���
ெகா�டத��ண�க த� உண� அ��த�
ஜா�� �ர�சைனயாக உ�ெவ��த�. அ�
�ர�மா�டமாக வள��த�. த��நா��
வழ�க�ப�, இ�� ஜா�ைய ைவ���தா�
அர�ய�, ஆைகயா� ஐய� �� ஜா�
ெவ�ய� எ�ற �லா� �ச�ப�ட�. ��ய
தைலவ�க� ஈ.ேவ.ராமசா� நாய�க�, டா�ட�
வரதராஜு� நா�� ேபா�ேறா�. மகா�மா
கா�� வைர�� இ�த �ர�சைன எ����
ெச�ல�ப�ட�. இதனா� ஐய� �க�� மன�
வ��� ெநா�� ேபானா�.

இ�த �ைல�� 1925இ� ஜு� மாத�
���ல �ழ�ைதகேளா� பாபநாச�
அ���� ���லா ெச�ற ேபா�, அவர�
மக� �ப�ரா அ��ைய� கட�க
தா��யேபா� அவள� தாவ� ��� ப��
அவைள அ����� இ���� ெகா�ட�.
அவைள� கா�பத�காக அவைள�
ெதாட��� த���� பா��த ஐய��
அ����� ேபா���டா�. இ�வ��
உட�� �ைட�க��ைல. ஒ� மக�தான
�ர��ஷ�� இ��� கால�
அவல��ைவேயா� ���� ேபா���ட�.
வ.ெவ.�.ஐய�� வரலா�ைற� ���
பா��ேபா�. ���� நகர��� ஒ� ப��
வரகேந�. இ�� க�� இலாகா��
ப����� ெகா����த ெவ�கேடச
அ�ய� எ�பவ���� காமா��
அ�மா���� 1881இ� ஏ�ர� மாத� 2ஆ�

ேத� �ற�தவ� வ.ெவ.���ரம�ய�
எ��ற வ.ெவ.�.ஐய�. ������ இவர�
ஆர�ப� க��. தன� 12ஆவ� வய��
ஷ � ேத��� மா�ல���
ெம���ேல
ஐ�தாவதாக� ேத�னா�. �ற� ���� �ய
வளனா� க����� ேச��� �.ஏ.ப�ட�
ெப�றா�. அ�ேபா� வழ�க�ஞராக�
ப�யா�ற ��ட� எ�ற ஒ� ேத��
இ��த�. அைத� ப��� வ��லாக இவ�
ப�யா�ற� ெதாட��னா�. க�����
ப����ேபாேத ��மண� நட�த�,
மைன��� ெபய� பா��யல���.
இவ�ைடய உற�ன� ஒ�வ� ப�மா��
ர���� இ��தா�; ெபய� ப�ப� ஐய�.
அவ�ட� ெச�� ர���� வ��லாக�
ப�யா��னா� வ.ெவ.�.ஐய�. அ��
இவ��� தா� ல�ட� ெச�� பா��டராக
ேவ��ெம��ற ஆைச வ�த�. ல�ட�

�ற�ப��� ெச�றா�. ர����
இ����ேபா� ����ைய� ேச��தவ��
ம���வ� ெதா�� ���� வ�தவ�மான
�.ேச.ெசள�தரராஜ� எ�பவ�� ந��
�ைட�த�. இவ�தா� �க���க
�.எ�.எ�.ராஜ� ஆவா�. இ��லா�����
ெச�ற ஐய� அ����த இ��யா ஹ��
எ��ட��� த��னா�. �யா�� ���ண
வ�மா எ�பவ���� ெசா�தமான� இ�த
இ��யா ஹ��. அவ� ஒ� �ற�த
ேதசப�த�. அ�� இவ��� �ர�
சாவ��கா�ைடய ந�� �ைட�த�.
அ����த ேதசப�த�க� ஒ���� இ��யா
�த��ர� ெபற ேவ��யத� அவ�ய�ைத
����� ம�க��� �ள��� ெசா���
ப�ைய ேம�ெகா�டன�.
இவ�க�ைடய நடவ��ைககைள� கவ���
வ�த ����� அர� இவ�க���� பல

�த�க��� ெதா�ைலக� ெகா��த�.
அைத� த���க இவ�க� �ரா�� நா���
பா�� நக�� �����தன�. அ�ேபா�
�ய�� ���ண வ�மா இற�� ேபானா�.
ல�ட�� பா��ட� ேத�� எ�� ெவ��
ெப��� இவ� அ�த� ப�ட�ைத
�ராக�����டா�. ேதசப��தா� அத���
காரண�. அ�ேபா� 1910இ� ல�ட��
க�ஸா� ��� எ�� ஆ��ேலய அ�கா�
மத�லா� ���ரா எ�� ஓ� ேதசப�த
இைளஞனா� ���� ெகா�ல�ப�டா�.
இத� காரணமாக இ��யா ஹ���
�����த அைன�� இ��ய�க����
���த� ச�ய�. ேபா�� ெதா�ைல
அ�க��த�. ��� ேசாதைன���ளா�ய�.
���ரா���� மரண த�டைன
���க�ப�ட�.
பா������ ல�ட� வ�த சவா��கைர

ஆ��ல அரசா�க� ைக� ெச�� �ைற��
அைட�த�. வ.ெவ.�.ஐய� இவைர�
�ைற�� ெச�� ச���தா�. அதனா� ஐய�
�� ச�ேதக�ப�ட ஆ��ல அர� இவைர��
ைக� ெச�ய ��ட��ட�. இ�த ெச��ைய
எ�ப�ேயா ஐய� ெத��� ெகா�டா�.
சவா��க�� ஐயைர எ�ப�யாவ�
�ைற�படாம� த�� இ��யா
ேபா���மா� ேக��� ெகா�டா�. ஐய�
ஏ�கனேவ தா� �ைச, தைல�� இவ�ைற
வள���� ெகா����தா�. அேதா� ஒ�
���ய� ேபால உைட அ���ெகா��
தன� ைக�ெப���ட� �ள�� க�ப� ஏற�
ெச�றா�. இவ� ெப���� இவர� ெபய��
�� எ����களான ‘�.�.எ�’
ெபா��க�ப����த�.
இவைர� பல இட�க��� ேத�ய ேபா��,
இ��யா ெச�ல���த க�ப�� ஏ����த

இ��ய�கைள ேசாதைன��ட�. அ�� ஒ�
ச�தா� இ��தைத� பா��தா�. இவ�க���
வ.ெவ.�.ஐய� ப��ய அைடயாள�க�
ெகா��க�ப����த�. ஆனா� இ�த ச�தா�
��சயமாக ஐயராக இ��க��யா� எ��
�ைன�தன�. எ��� ஒ� ச�ேதக�.
அவைர� ேசா���� பா��� �டலா� எ�ற
எ�ண� ஏ�ப�ட�. அ�ேபா� ஐய�
ெபய��� வ�ததாக� ெபா�யான ஒ� த��
கவைர, அத� �� �.�.எ�.ஐய� எ��
எ�த�ப����தைத அவ�ட� ெகா��தன�.
அ�த உைறைய வா��� பா��த ஐய�, “ஓ!
இ� என�� வ�த த�� அ�லேவ. �.�.எ�.
ஐய� எ�பவ��க�லாவா வ�����ற�”
எ�றா�.
ேபா�சா� �ட��ைல. “ம���க
ேவ���. இேதா உ�க� ெப����
�.�.எ�.ஐய� எ��

எ�த�ப�����றேத” எ�றன�. உடேன
சமேயா�தமாக ஐய�, “அ�வா, எ� ெபய�
�.��ர� ��, அத� ���க�தா� இ�த
�.�.எ�.” எ�றா� �தானமாக. எ��த
ஆப�தான ���ைல��� �தான�
தவறாதவ� ஐய� எ�ப� இ��க�����
�ல� ெத��ற�. ஓரா�� கால� பா���
த��ய ஐய� �ற� ேரா� நக���� ேபானா�.
ஷ �க�� பல
அ����த பல மா�ேவ
ஊ�க���� ெச����� க�ப��
இ��யா ேநா��� பயணமானா�. இவ�
கட��� இற�� அ����த நட�ேத
���ேச� ேபா��ேச��தா�.
ஐய� ���ேச� வ�த ெச�� ேபா�சா���
ெந�நா� க��ேத ெத��த�. இ���
ேபா�� ெதா�ைல இவைர� ெதாட��த�.
இ�த ���ைல�� ��ெந�ேவ������
�ல� வ�� ���ேச��� ஐயைர� ச���தன�.

அவ�க��� ஐய� ��பா��� �ட� க���
ெகா��தா�. அ�� வா��நாத�, �லக�ட
�ர�ம�சா�, மாடசா� ஆ�ேயா��
அட��வ�. 1911ஆ� வ�ஷ� அ�ேபா�
��ெந�ேவ� ��லா கெல�டராக இ��த
ஆ� எ�பா� ���� ெகா�ல�ப�டா�. ��ட
வா��நாத� எ�� இைளஞ�� த�ைனேய
����ெகா�� இற�� ேபானா�. இவ�
ஏ�கனேவ ���ேச� ெச�� அ����த
�ேத�� தைலவ�கைள� ச���தனா�,
���ேச� �ேத�க� ஐய� உ�பட
அைனவ�� ச�ேதக வைல��
����ெகா�டா�க�.
���ேச��� ஐய��� எ�தைன
ெதா�ைலக� தரேவ��ேமா
அ�தைனைய�� ேபா�சா� த�தன�.
இ�வள� ெதா�ைலக��� இைட���
இவ� ����றைள ஆ��ல���

ெமா�ெபய��தா�. �த� உலக ��த�
1918இ� ���த�. இ��ய ேதசப�த�க���
மா�ற� ேந��� எ�ற உண�� வ�த�.
அதனா� 1918இ� பார�யா� இ��ய
எ�ைல��� �ைழய ைக� ெச�ய�ப��
கட�� �ைற�� அைட�க�ப�டா�.
1920இ� ஐய� இ��ய எ�ைல��� வ�தா�.
வ�த �� இ��யா ��வ�� �ல மாத�க�
����பயண� ேம�ெகா�டா�. ஹ���வா�,
க� ர���ர�� சா���ேகத�, மகா�மா
கா���� சப�ம� ஆ�ய ஆ�ரம�க����
ெச�� வ�தா�. இ� ேபா�ற ���ல�
ஒ�ைற த�ழக��� ெதாட�க ஆ�வ�
ெகா�டா�. ஊ� ����ய �� “ேதசப�த�”
எ�ற ப���ைக�� ஆ��யராக அம��தா�.
அ�� ெவ�யான க��ைர ஒ�� ேதச
�ேராதமான� எ�� ெசா�� இவ���
ஒ�ப� மாத �ைற த�டைன �ைட�த�.
அ�ேபா� ெப�லா� �ைற�� இ��த

ேபா�தா� க�ப ராமாயண ஆ��ல
க��ைரைய எ�� ���தா�.
1922இ� �ைற����� ��தைலயான
ஐய� ��ெந�ேவ� ��லா��
ேசர�மாேத� எ��ட��� தா�ரபர�
ஆ�ற�கைர�� ஓ� ஆ�ரம� ���னா�.
அத�� ‘பார��வாஜ ஆ�ரம�’ எ�� ெபய�.
�க ந�றாக நட�� வ�த இ�த ஆ�ரம����
வழ�கமான த��நா�� அர�ய�
�ைளயா�டா� ஒ� ெக�ட ெபய� வ�த�.
ஆ�ரம��� அைன�� ஜா�
�ழ�ைதக���� ஒேர மா��யான உண��
சமப�� ேபாஜன��தா� ெகா��க�ப�ட�.
ஆனா� ��தாக� ேச��த �ல �ராமண
�ழ�ைதக�� ெப�ேறா� த�க�
�ழ�ைதக���� த�யாக உண� ப�மாற
ேவ��ெம�� ேக��� ெகா�டத��ண�க
அவ�க���� த�யாக உணவ��க ஐய�

ஏ�பா� ெச�தா�. ஆனா� ஐய� ம�ற எ�லா
�ழ�ைதகேளா��தா� உண� அ���னா�.
அவ� ம��ம�ல, அவ� ெப� ம��� ம�ற
�ராமண �ழ�ைதக�� அ�ப�ேய. ஆனா�
அவைர� ���த �ர���ட�, இ�ப� �ல
�ராமண ��ைளக�� ெப�ெறா�க� ஒ�
�ப�தைனயாக� ேக���
ெகா�டத��ண�க த� உண� அ��த�
ஜா�� �ர�சைனயாக உ�ெவ��த�. அ�
�ர�மா�டமாக வள��த�. த��நா��
வழ�க�ப�, இ�� ஜா�ைய ைவ���தா�
அர�ய�, ஆைகயா� ஐய� �� ஜா�
ெவ�ய� எ�ற �லா� �ச�ப�ட�. ��ய
தைலவ�க� ஈ.ேவ.ராமசா� நாய�க�, டா�ட�
வரதராஜு� நா�� ேபா�ேறா�. மகா�மா
கா�� வைர�� இ�த �ர�சைன எ����
ெச�ல�ப�ட�. இதனா� ஐய� �க�� மன�
வ��� ெநா�� ேபானா�.

இ�த �ைல�� 1925இ� ஜு� மாத�
���ல �ழ�ைதகேளா� பாபநாச�
அ���� ���லா ெச�ற ேபா�, அவர�
மக� �ப�ரா அ��ைய� கட�க
தா��யேபா� அவள� தாவ� ��� ப��
அவைள அ����� இ���� ெகா�ட�.
அவைள� கா�பத�காக அவைள�
ெதாட��� த���� பா��த ஐய��
அ����� ேபா���டா�. இ�வ��
உட�� �ைட�க��ைல. ஒ� மக�தான
�ர��ஷ�� இ��� கால�
அவல��ைவேயா� ���� ேபா���ட�.

�மரா��பாைளய�
நா��ய�ப�

மகா�மா கா��ய�க� 1930��� �ற�தா�
ம��ல��� ெகா�ைகைய ��ைவ��
அ��ைச வ��� ம�ய� �தலான
ேபாரா�ட�கைள நட��னா�. அத��
��ைதய காலக�ட���� அ�ைறய
கா��ரசா� ம��ல�ைக ஓ� ���யமான
ெகா�ைகயாக� ெகா����தன�. ஏைழ
எ�ய உைழ�பாள�க� த�க�
உைழ��னா� �ைட�த பண�ைத��,
அைத�� ��, த�க� ���� ெப��
��ைளக�� நைககைள��, ஏ�?

தா�ைய�� �ட ���� ���� அ���
ேபானைத� த��� ���த எ�ண�
ெகா�டன� �யாக பார�ப�ய��� வ�த
அ�ைறய கா��ரசா�. இ�த காலக�ட����
��னதாகேவ த�ழக��� ���பாக ேசல�
மாவ�ட��� ராஜா� ஆர���த
���ெச�ேகா� கா�� ஆ�ரம��� த���
ெகா�� ராஜா� ம��ல��� �ர�சார�
ெச�� வ�தா�. அத�காகேவ “�ேமாசன�”
எ�� ஒ� ப���ைக�� நட�த�ப�ட�.
அத� ஆ��யராக இ��� ப���ைக
�ைற�� வ�தவ�தா� க��
ரா.���ண����.
அ�� ஆ�ரம ெதா�ட�க� பல� மா��
வ��க�� ம��னா� �ைள��
ேக��ைன �ள��� �ள�பர� த��கைள
ைவ��� ெகா�� �ராம� �ராமமாக�
ெச�� �ர�சார� ேம�ெகா�டன�.

���ெச�ேகா� கா�� ஆ��ம
ெதா�ட�க�� �ர�சார��� பயனாக
ெபா�வாக ம�க� ம��� ேக��ைன�
����ெகா�� ��� ��தாக அதைன
�ல�க� ெதாட��ன�. ���ெச�ேகா�,
ரா��ர�, நாம�க� ஆ�ய ���
தா��கா�க��� ம��ல���
�ர�சார����� ப��ரண ெவ���ைட�த�.
இ�த ெச��ைய� ேக���ப�ட அ�ைறய
கலா� இலாகா இய��னராக இ��த
ஆ��ேலய� ஈ.�.கா��ட� எ�பவ� ேந��
வ�� ஆ�� ெச�� இ�ெக�லா�
ம��ல�� ெவ��கரமாக நைடெப�வைத�
க�� �ய�� ���ெச�ேகா� ஆ�ரம���
பா�ைவயாள� ��தக��� பாரா��
எ��னா�. �ரண ம��ல��
ஏ�ப�மானா�, அ�ம�ட ம�க��
வா��ைக ேம�ப�வேதா�, அைம���,
ஒ��க�� ம�க� ம��� �ல�� எ��

அைனவ�� எ��பா��தன�.
மகா�மா கா��ய�க� இ�த ���
தா��கா�க��� ம��ல�� ச�ட��னா�
ெகா��வர�படாம�, ெதா�ட�க��
சா��க ெதா��னா� ெவ�� ெப���ள�
எ�பைத அ��� �க��
ம����யைட�தா�. அ�த� ப��க��
எ�காவ� க���கைட �ற����ப�
ெத��தா� அ��� ம�கேள ெச�� அதைன
�டைவ�தன�. க� இற�க�படாம��
பா���� ெகா�டன�. இ�� ஆ�கைள�
கா���� ெப�க� அ�க ஆ�வ�
கா��ன�.
இ�த ���ைல��, எ��� எ�ேபா�� பல�
ேந�வ��� ெச�றா� யாராவ� ஒ�வ�
���� வ� ேத�வைத நா�
பா������ேறா�. அ�ப��ப�ட ஒ�வ�
க�ள� தனமாக சாராய� கா��ச�

ெதாட��னா�. இ� 1930�� ��ைதய
�ைல. இ�ைறய �ைலைய எ���
பா��கா��க�. ஊ��� ஊ�, ெத�����
ெத� க�ள� சாராய��, அரசா�க
சாராய�� ஆறாக ஓ�வைத நா� காணலா�.
இ�த� ����� தன�ைத நா��ய�ப�
எ�� ஒ� ேதசப�த�, கா��ய ெதா�ட�
ேபா����� தகவ� ெகா��தா�. ��றவா�
ைக�ெச�ய�ப��� த���க� ப�டா�.
அ� அ�ைறய �ைல. அவ� �ைறவாச�
���� ஊ� ����ய�� �த�
ேவைலயாக� த�ைன� ப�� ேபா�����
தகவ� ெகா��த �மரா��பாைளய�
நா��ய�பைன� ேத�� ���� அவைன
அ���� ������, அவ� இர��
க�க��� பா�ைவ இழ�க� ெச�த��
ஊைர��� ஓ���டா�. பாவ�
நா��ய�ப�, க�க� ��டானா�. ந�ல
கா�ய� ெச�த பாவ���காக!

இ�த� ெச�� ���ெச�ேகா� ஆ�ரம���
இ��த ராஜா�ைய எ��ய�. அவ� உடேன
நா��யைன ஆ�ரம���� அைழ�� வ��
அவ��� ���ைச அ��க உத�னா�.
அவ� க�க�� ��க� �ணமைட�த ��
அவ��� ரா�ைட�� �� ��க� க���
த�தா�. அவ� ���� ���� ம���
ம�றவ� ���� ����� ெகா����
ெதாைகைய�ட இர���பாக வழ��
வ�தா�. அ�ேபாெத�லா� கா��ர�
ெபா��கா�� நட��வ� வழ�க�.
அ�ெக�லா� இ� க�க� இ�லாத
நா��ய�ப� �� ��பைத ம�க����
கா��, அவன� ேம�ைமைய �ள��
வ�தா�. அ�த நா��ய�ப��� ஆ�ரம�
ஓ�� ஊ�ய� வழ�� எ�த� �ைற����
கா�பா�� வ�த�.
���ெச�ேகா� கா�� ஆ�ர�� ராஜா���

க�கைள இழ�த நா��ய�ப��� ஆதரவாக
இ��� வ�த� ேபால, ேம�� பல
�யா�க��� உ��ைணயாக
இ������ற�. வா�க ம��ல���
ெகா�ைக�காக த��� க�கைள�ழ�த
�யா� நா��ய�ப� �க� வா�க!

ம�ைர A.ைவ��யநாத ஐய�

ம�ைர அ��த ேதசப�த�க��
ஏ.ைவ��யநாத ஐய� ����ட�த�கவ�.
மகா�மா கா�� த��நா��
�ஜயெமா���ேபா� ��றால அ�����
ெச����� அ����த ��றாலநாத
�வா� ஆலய����� ெச�றா�. அ��
தா��த�ப�ட ம�க� உ�ேள
அ�ம��க�ப�வ��ைல எ�ற���
ேகா����� ெச�� வ�படாம�
������டா�. ��ன� ம�ைர �னா�
அ�ம� ஆலய���� அேத ேபால நட�த�.
த��நா��� எ�� அைனவ�� சமமாக�

ேகா��� அ�ம��க�ப��றா�கேளா
அத��ற�தா� நா� ேகா�����
�ைழேவ� எ�� சபதேம�ெகா�டா�.
1936� ேத�த�� ெவ�� ராஜா� ெச�ைன
மாகாண��� �ரதமராக (அ�� �த�வ�
பத��� அ�ப��தா� ெபய�)
பத�ேய��� ெகா�ட�� ஆலய�
�ரேவச� ச�ட� ெகா�� வ�தா�. எ�லா
ஆலய�க��� தா��த�ப�டவ�க��
அ�ம��க ேபாராட ேவ�����த�.
ம�ைர�� ஏ.ைவ��யநாத ஐய�ட� ம�ைர
�னா� அ�ம� ஆலய���
ஆலய��ரேவச� நட��� ெபா���
ெகா��க�ப����த�. அவ�� பல
ெதா�ட�க�ட�, ��னா�� அைம�சராக
இ��த ேம�� �� க�க� உ�பட பல�
தயாராக ����, ���ற��த ேகால���
ஆலய����� �ைழய ��ப�டேபா�

அவ�க� �� தா��த� நட�த �ல�
��ட�����தன�. இ�த ெச��
ராஜா���� ெத��� அவ� ���ள���
�� ���ராம��க� ேதவ� அவ�க�
பா���� ெகா�வா�, ��க� ��ட��டப�
ஆலய��ரேவச� ெச���க� எ�� ம�ைர
ைவ��யநாத ஐய���� ெத����
��டா�. ெதா�ட�க� ஆலய�����
�ைழய தயாரான சமய�, எ�� தர��� த�,
க��, ேவ�, அ�வா� �த�ய
ஆ�த�க�ட� ம�ேறா� ��ட�
இவ�கைள� த��க தயாராக இ��த�. அ�த
ேநர� பா��� ���ள��� ேதவ��
ஆ�க� அ�� வ�� இற��வைத�
பா��த�தா� தாமத�, அ�வைர
வ���க���ெகா�� ெதாைட
த��யவ�க� காணாம� ேபா���டன�.
ஆலய� �ரேவச� ைவ��யநாத ஐய�
தைலைம�� �க� �ற�பாக நைடெப�ற�.

அத� �� ம�ைர வ�த கா��ய�க�
ேகா����� ெச�� வ�ப�டா�
எ�பெத�லா� வரலா��� ெச��க�. அ�த
�க�வா��த ஆலய��ரேவச �க�����
நாயக� இ�த ஏ.ைவ��யநாத ஐய�
அவ�க�.
ம�ைர ஏ.ைவ��யநாத ஐய� ம�ைர�� ஓ�
�க� ெப�ற வழ�க�ஞ�. கா��ர�
இய�க��� ஒ� ���ய ப�� வ��தவ�.
இவ��� அ�நா�� ம�ைர�� ஏராளமான
�ட�க�, பலதர�ப�டவ�க�. ராஜா���
அ��ய�த ேதாழ� இ�ைல��ைல ப�த�.
அ�நா�� அ�ப�� ��வ���
ஹ�ஜன�க� அைனவ�� இவைர� த�க�
த�ைதேபால எ��� ேபா�� வ�தன�.
இவர� ���ப��� ஒ�வராக��,
ெதா�டராக�� இ��தவ�க��
�த�ைமயானவ� ��னா� த��நா�

அைம�ச� �� �.க�க� அவ�க�.
ேதா�ற��� இவ� �க ஆசார�லராக
இ��பா�. ப�சக�ச ேவ��, கத� ��பா,
ம���� ேதா��� ேபா�ட கத� ���,
ெந�� �ைறய ���, தைல��
உ������, ெம��த உட� இ�தா�
அவர� ேதா�ற�. அைனவ����
����ப�யான எ�ய ேப�� வழ��� இவ�
ேப�� அைம������.
இவ� �� ேதசப�த�க��� ஒ� ச��ர�.
எ�ேபா�� இவ� ���� ��ட�
இ���ெகா�ேட இ����.
�ைறெச����ட கா��ர�
ெதா�ட�க�� ���ப��ன� வ�தா�
அவ�க��� பண உத� உடேன ெச�வா�.
ராஜா� ம�ைர வ�தா� இவ� ����தா�
த��வா�. இவ�தா� இ�ப�ெய�றா�
இவர� மைன� அ�லா�ட�த�மா�

அத��� ேம�.
இவ� �ற�த ஊ� த�ைச மாவ�ட���
���கா���ப��ைய அ��த
��ண�ேப�ைட. ெகா��ட�கைர ஊ�.
த�தயா� அ�ணாசல� அ�ய�, தாயா�
ல��� அ�மா�. ைவ��யநாத�ய�
இவ�கள� இர�டாவ� மக�. அ�ணாசல�
ஐய� ���ேகா�ைட மகாராஜா ப����
கண�� ஆ��யராக இ��தா�. அ�����
அைனவ�� ம�ைர�� ��ேய�ன�. இவ�
ம�ைர�� பார�யா� ஆ��யராக ���
கால� இ��த ேச�ப� உய��ைல�
ப���� ப��தா�. ப�� இ�� வ����
த�க�பத�க� ெவ�றா�. அரசா�க
உத��ெதாைக �ைட�த�, அ�� ேம�க��
ப��றா�. ம�ைர���, ��ன� மா�ல�
க������ ப���� ேத�னா�. அ�ேபா�
ெச�ைன�� ��� ச��ர பா� வ��

கட�கைர�� ெபா����ட��� ேப�னா�.
அ�� மன� ஈ�ப�� இவ� ேதசப�த�
ஆனா�.
இவ��� ��தரராஜ�, ச�கர�, சதா�வ�
எ�ற ��� �மார�க�. �ேலாசனா,
சா���� எ�� இர�� �த��க�.
ம�ைர�� வ�த ெப��தைலவ� �.ஆ�.தா�
அவ�கைள ைவ��யநாத�ய� ச���தா�.
அவ� அ��ைர�ப� வ��� ெதா�ைல
�டாம�, அத� �ல� பல��� உத�
ெச�� ெகா���,
நா���ப�யா���ெகா��� இ��தா�.
பல ேத�ய தைலவ�க� �ைற�����
ெவ�வ��ேபா� அவ�கைள எ��ெகா��
வரேவ��� ந�ல ப�ைய� ெச�� வ�தா�.
ஜா�� ேஜாச�, ���காபா� ேபா�றவ�கைள
இவ�தா� வரேவ��� த� இ�ல� அைழ��
வ�தா�. ம�ைர�� ஏ�ப�� ெவ�ள�, �

�ப�� கால�க�� இவ� ஓ��ெச�� உத�
ஏ�பா�கைள� ெச�� வ�தா�. க��ைபயா
பார� எ�� ெதா�ட� ெகாைல
ெச�ய�ப�ட ேபா� அவர� ���ப����
�� வ�� ெச�� உத� ெச�தா�.
1946இ� ைவைக ந��� வடகைர��
�ரா�ட� கழக மகாநா� நைடெப�ற�. �ல
�.க.ெதா�ட�க� �னா� அ�ம�
ேகா����� ெச�� அ�� ேக���
��ட�� ெச�� ெகா����தா�க�.
அ�ேபா� அ����த ப�த�க� அவ�கைள�
�ர��� ெகா�� ேபா� மகாநா�� ப�த�
வைர ��டன�. மகாநா�� ப�த�� ���
எ��த�. அ�ேபா� ெஷனா� நக��
ஈ.ேவ.ரா த�����த ��ைட� �����
��ட� ��ய�. ேபா��� த�மா�ய�.
தகவ� அ��த அ�ய� அ�� �ைர��
ெச�� ந��� ��� ெபா�ம�கைள�

த��� ���� அைம��ப���னா�.
ெப�யாைர�� அவர� ெதா�ட�கைள��
ப��ரமாக ஊ��� அ��� ைவ�க ஏ�பா�
ெச�தா�. (தகவ�: �� ஐ.மாயா�� பார� –
��: “��தைல ேவ���� த�ழக�”)
இவ� 1947-52 இ� ச�டம�ற உ���னராக
இ��தா�. 1947இ� க����� க�� தைட
ெச�ய�ப����த�. அ�ேபா� ஒ�
ர��ேவ ��ைர� நட�த�. தைலமைறவாக
இ��த �.ராம���� ம�ைர�����
ெச�ைன�� ஒ� ���ய ேவைலயாக�
ெச�ல ேவ�� இ��த�. �.ஆ�.
ைவ��யநாத அ�யைர அ��னா�.
ெச�ைன�� அைழ��� ெச���ப�
ேக��� ெகா�டா�. எ�� க��ைய�
ேச��தவ�, ஒ� க����� இ��தா��
ச�ெய�� இவைர� த� கா��
ஏ���ெகா�� ெச�றா�. வ��� ேபா��

வ��ைய ����யேபா�, �.ஆ�.அ���
ப���� ெகா�டா�, ஐய�, “நா� எ�.எ�.ஏ.
அவசரமாக ெச��ேற�” எ�� ெசா�ல��
வ���டன�. �.ராம������ தைல
த��னா�. இவ� 1946இ� ம�ைர��
�ள���த மத� கலவர�ைத�� லாவகமாக
த��� ����னா�.
1930இ� ராஜா� தைலைம�� நட�த உ��
ச��யா��ரக��� பல தைலவ�க� ைக�
ெச�ய�ப�ட �ைல�� ம�ைர�����
ஐய� தைலைம�� ஒ� பைட ேவதார�ய�
ெச�� உ�� எ��த�. அ�� ��ய
�ளா�னா� அ� வா�� �ைற���
அைட�க�ப�டா�. 1932இ� ச�ட ம���
இய�க���காக ச�ட�ைத �� ேப�ய
��ற���காக ஓரா�� �ைற த�டைன
ெப�றா�. 1942இ� ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய� இய�க��� ேபா� இவ�

பா�கா��� ைக�யாக �ைற ���க�ப��
ெகா��ேபாக�ப�டா�.
��டாைம ஒ����காக இவ� நட��ய
ஆலய� �ரேவச� ���� இ�க��ைர��
�த�� ��யப�, இவ�
எ�.எ�.ஆ�.��பராம�, டா�ட�
�.ராம�ச��ர�, நாவல� ேசாம��தர பார�,
�னகலா ப�டா�ராைமயா,
�வராம���ண�ய�, ேசாழவ�தா�
��ன�சா� ��ைள, ம�ட�பாைற
ெவ�க�டராைமய� ஆ�ேயா�ட�
ஐ.மாயா�� பார� ேபா�ற
மாணவ�கேளா�� ேச��� ஆலய�
�ரேவச� �ர�சார� ேம�ெகா�டா�. இவர�
அ�ஜன ேசைவ��, ��டாைம ஒ����
அவர� இ��� கால� ெதாட��த�.
1930இ� உ�� ச��யா��ரக���
�ைற�ப�டேபா� இவ� அபராத� ெச��த

ம��ததா� இவர� கா� ஏல� �ட�ப�ட�.
ஆனா� ம�ைர�� இவர� காைர ஏல���
எ��க எவ�ேம ��வர��ைல. இவர�
���பேம நா���காக� �ைற ெச�ற
���ப�. மக� ைவ.ச�கர� ஆ� மாத�
அ���� �ைற�� இ��தா�. அ�ய��
த���� �ைற ெச�றா�. மைன�
அ�லா�ட�த�மா�, க�க� அவ�க� த�
தாயாக� க��ய இவ�� �ைற ெச�றா�.
�யாக�ல� ம�ைர ஏ.ைவ��யநாைதய� ப��
பா��ேதா�. இவ� ம��ம�ல, இவர�
மைன� ��ம� அ�லா�ட�த�மா�, மக�
ஏ.�.ச�கர� ஆ�ேயா�� நா���காக�
�ைற ெச�ற �யா�களாவ�. ���ப�தா�
ம��மா? இ�ைல, ���ப��� ஒ�வராக
இ��� ம�ைர ஏ.�.ஐய�� ���ப�
ெபா����கைளெய�லா� கவ��� வ�த
வள��� மக� �யாக�ல� �.க�க�

அவ�க�� ஒ� �ைறெச�ற �யா�. இ�ப�
இவ�� இவேரா� ேச��தவ�க��
நா���காக உைழ�தவ�க�.இவ� 1955ஆ�
வ�ஷ� ��ரவ� மாத� 23ஆ� ேத�
ம�ைர�� காலமானா�.
ம�ைர ஏ.ைவ��யநாத ஐய�� மைன�
��ம� அ�லா�ட�த�மா� 1899இ�
�ற�தவ�. ம�ைர�� இவ� ����� வ��
ெதா�ட�க��ெக�லா� அ��� ச���
இ�லாம� மல��� இ��க�ேதா�
உபச��� உண� வழ��யவ� இவ�.
இவைர ‘அ�ன�ர�’ எ�ேற ெதா�ட�க�
எ�லா� �க��� ேப�வா�க�. அ�ைறய
ெதா�ட�க� ம�ைர�� வ�த எவ�� இவ�
ைகயா� உணவ��தாம� ேபான��ைல.
இவ� 1932 ம��� 1933ஆ� ஆ��க��
மகா�மா கா���� அைழ�ைப ஏ��
ம�ய� ேபாரா�ட�க�� கல�� ெகா�� 2

மாத �ைற த�டைன��, 1941இ� த�நப�
ச��யா��ரக��� 3 மாத �ைறத�டைன��
���க�ப�டா�. இவ� ம�ைர, ேவ��
ஆ�ய �ைறக�� இ������றா�.
ஐய���� �ற�த மைன�யாக��,
கா��ர� இய�க���� ஒ� ஊ�க��ள
ெதா�டராக��, கா��ர�
ெதா�ட�க��ெக�லா� உண� அ���
அ�ன�ர�யாக�� �க��தா�.
இவ�கள� �மார�தா� �ரபல வழ�க�ஞ�
ஏ.�.ச�கர�, எ�.ஏ.,�.எ�. இவ� 1942இ�
ெச�ைன ச�ட�க����� ப����
ெகா����த ேபா� மகா�மா கா��
ஆகாகா� அர�மைன�� உ�ணா�ரத�
இ���றா� எ�ற ெச�� ேக��� தா��
உ�ணா�ரத� இ���, ம�ய���
ஈ�ப�டா�. இவ� ம�ய� ெச�தைம�காக
அ�ைறய இ��ய பா�கா��� ச�ட�ப�

ைக� ெச�ய�ப�� அ���� �ைற�� 6
மாத கால� த�டைன ���க�ப�டா�.
இவ� ஒ��ைற ���� ேதவ� அர�க���
நட�த எ�.ஆ�.ராதா�� �மாயண� நாடக�
பா��க� ேபா���தா�. அ�த நாடக���
எ�.ஆ�.ராதா ராமைன இ�� ப�����,
�ைதைய� ப��� ெகா�ைசயாக� ேப���
ந���� ெகா����தா�. அ�ேபா� எ���
ச�கர�, ��க� ெசா��� இ�த ‘�மாயண’�
கைத�கான �ஷய�க� எ�த ���
இ���ற�. இவ���� ஏேத�� ஆதார�க�
உ�டா எ�� ேக�� எ���னா�. �ரா�ட
இய�க �க���க�� இ�ேபா�ற
�யாயமான ேக��கைள யாராவ�
ேக�டா� எ�ன ஆ�ேமா அ� அ��
ச�கர��� ஆ���. இ� நம� �த��ர
இ��யா�� எ�லா உ�ைமக��
ெப����த ேநர���, அரசா�க�தா� அ�ல
��ம�க�� ஒ� ப���னரா�

வழ�க�ப�ட ����. எ��� ம�ைர
ஏ.�.ஐய� ���ப� ஒ� �யாக� ���ப�.
வா�க அவ�கள� �க�! வா�க �யாக
ைவ��யநாத அ�ய�� �க�!

ம�ைர எ�.எ�.ஆ�.
��பராம�

ம�ைர மாநக� அ��த ேதசப�த�க��
எ�.எ�.ஆ�.��பராம� ���யமானவ�.
ம�ைர ம�க�ெதாைக�� அ�� நா�� ஒ�
ப�� இ��த ெசளரா��ர ச�க��� 1905
ஆக�� மாத� 15ஆ� ேத��� இவ�
�ற�தா�. இவர� த�ைத நா�டா�ைம
ராய� ஐய�, தா� காேவ� அ�மா�.
இவ�ைடய ���ப� ந�ல ெச�வ
ெச����ள ���ப�. இவர� இள�
வய�� �ைளயா���க�� ���பாக
கா�ப�தா�ட�, ��ச�, மைலேய�ற�

ேபா�றவ��� ஆ�வ��ளவ�. ப����
ேக�கேவ ேவ�டா�. ந�ல �றைமசா�.
இள� வய�ேலேய ���ராைமய�
எ�பவ�ைடய ெப�ணான
ப�வதவ����ேயா� இவ���� ��மண�
ஆ���.
ப���� ப�வ��ேலேய கா��ய�க�ைடய
ப���ைககைள� ப��� இவ� ேதசப��
ெகா�டா�. கா����� ேபாரா�ட�க�
இவைர� கவ��தன. ெரளல� ச�ட எ����,
ஜா�ய�வாலாபா� ப�ெகாைல இைவக�
இவர� மனைத �க�� பா��தன. இதனா�
1923இ� இவ� ராேம�வர� ெச��
ராமநாத�வா� த�சன� ெச�த�� �ய
கதராைட அ��� வ�தா�. அ��த�
கைட� வைர கதராைட அ�வேத அவ�
வழ�க�. கா��ர� இய�க��� த�ைன
உ���னராக� ப�� ெச�� ெகா�டா�.

இவ� இய�க��� ேச��த �� �த��தலாக
ைசம� க�ஷ� எ���� ஆ��பா�ட� இவ�
ப��ெகா�ட �த� ேபாரா�ட�. இ��
ஜா�� ேஜாச�, ப��ெபா� ேதவ�, காமரா�
ஆ�ேயா�ட� ேச��� ேபாராட வா����
�ைட�த�. 1930இ� இவ� ம�ைர மாவ�ட
கா��ர� க���� தைலவரானா�. அேத
ஆ�� ஜூைல மாத��� த��நா�
கா��ர�� மகாநா� ம�ைர�� நட�த�.
இ�மாநா���� எ�.எ�.ஆ�.தா� தைலைம
வ��தா�. ம�ைர ேகா��பாைளய���
இ�� இராஜா� அர� ம���வமைன
இ���� இட� அ�� அட��த காடாக
இ��த�.ைவைக ஆ��� கைரவைர ஒேர
கா�தா�. அ�த� ப��க�� ஓைல�
��ைசக�� பல க���கைடக� இ��தன.
1930 ஜூைல 30 அ�� அ�� க���கைட
ம�ய� நட�த�. ம�ய� அ��ைச வ���
நட�த�. அ�த� ��ைசக���� க� ���க

வ�பவ�கைள ைகெய���� �����
ெதா�ட�க� “ேவ�டா� ஐயா! க�
���கா��க�” எ�� ேக���
ெகா�டா�க�. அ�� வ�த ��கார�க��
�ல� ப�� ெசா�லாம� ெச�றன�, �ல�
இவ�கைள� ����� த������
ெச�றன�, �ல� இவ�க� �� எ��ைல
உ���தன�. அ�ப��� �க�
ெபா�ைமேயா� ச��யா��ர�க�
ேவ��ேகா� ���த வ�ண� ��றன�.
அ�த �ைல�� ��ெர�� ேபா�ஸா�
ேவ�� வ�� இற�� இவ�கைள�
த�ெகா�� தா�க� ெதாட��ன�. �����
��ட� ����ற�. அவ�க�� �ல�
ேபா�சா� �� க�கைள ��ன�.
க���கைடக��� �ைவ�க�� ெச�தன�.
ேபா�� க�ம� ெத�யாம� ��பா���
�ரேயாக� ெச�தன�. ஏ� ேப� இற�தன�,
��ட�����த 20 ேப� ைக�

ெச�ய�ப�டன�.
ம�நா� ேபா�சா�� அ����ய
நடவ��ைககைள� க���� கா��ர�
சா��� ஒ� ெப�ய க�டன ஊ�வல�
நட�த�. ெதாட��� க���கைட ம�ய�
த� தைலைம�� நைடெப�� எ��
எ�.எ�.ஆ�. அ���தா�. கா��ர�
ெதா�ட� இ�ரா�� எ�பவ� த���
அ��� ஊ��� இ�த ெச��ைய�
ெத���தா�. ம�நா�� வ�த�.
க���கைட ம�ய� ெதாட��ய�.
ம�க���ட� ெப��ெக��� வ�த�.
மா��� வ�யாக ஊ�வல� �ற�ப�ட�.
இ� நைடெபறாம� த��க, ேபா�சா�
எ�.எ�.ஆ�. உ�பட பல ெதா�ட�கைள�
ைக� ெச�� �ைற�� அைட����ட�.
இவ� �� � ைவ�த�, ெகா�ைள அ��த�
ேபா�ற பல ���ன� வழ��க� ப��

ெச�ய�ப�டன. இ�வழ��� இவ���
ஓரா�� �ைற�� 500 �பா� அபராத��
���க�ப�� கட�� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. அ�த �ைற��
ஏ�கனேவ அ�னா���க� ெச��யா��
இ��தா�. அ�� இவ�க� இ�வ��
�ைற�ைக�க��� ����ற�, பகவா�
இராம���ண� வரலா� ேபா�றவ�ைற
ேபா��கலா�ன�. கணவ� �ைற ெச�ற
�ற� எ�.எ�.ஆ�� மைன�
��மா���பாரா? அவ�� மக��
அ�ைய� ேச���� ெகா�� அ��ய�
���கைடகைள ம�ய� ெச��
�ைற�ப�� ஆ� மாத கால த�டைன
ெப�றா�.
1934இ� ம�ைர வ�த கா��ய�க�
எ�.எ�.ஆ� ���� த��னா�. அவ���
எ�.எ�.ஆ�. ஒ� ����ற� �ைல� ப�சாக

அ��தா�. கா��� இவைர வா���னா�.
அ�வைர �ர�ம�ச�ய �ரத� இ��த
எ�.எ�.ஆ�� மனைத மா�� ���ப
வா��ைக�� ஊ����தா�. கா���
ம��ம�ல 1935இ� பா� ராேஜ��ர �ரசா�,
1936இ� ஜவஹ�லா� ேந� இவ�க��
த�க� த�ழக �ஜய��� ேபா� ம�ைர��
எ�.எ�.ஆ�. இ�ல���தா� த��னா�க�.
இ�த காலக�ட��� ெத�னக ேகா��க��
ஹ�ஜன�க� ஆலய�க����
அ�ம��க�ப�வ��ைல எ�ற ெச��
ேக�� கா��� �க�� வ���னா�.
அவ�க���� �ற�காக ேகா��க����
தா�� ேபாவ��ைல எ�ற �ரத�
ேம�ெகா�டா�. பல ேகா��க�
அைனவ���� ேகா�� கத�கைள� �ற��
��டன. 1938ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத�
ம�ைர கா��ர�, ஹ�ஜ� ஆலய�

�ரெவ�ச மாநா� நட��ய�. ெதாட���
ம�ைர �னா� அ�ம� ஆலய���
ஹ�ஜன ஆலய� �ரேவச� நட�ேத�ய�,
பல�த எ������ைட��. எ���
ராஜா��� ராஜத��ர��, ப��ெபா�
���ராம��க� ேதவ�� �ர�� ஆலய�
�ரேவச� ந�� நட�க �ைற���த�.
1942இ� ம�ைர�� “ெவ�ைளயேன
ெவ�ேய�” ேபாரா�ட��� தைட��
ஊ�வல� நட�த�. ம�ைர ஏ.ைவ��யநாத
ஐய� தைலைம வ��தா�. ஏ.�. உ�பட பல
ெதா�ட�க� பா�கா��� ைக�களாக�
ெகா�� ெச�ல�ப�டன�. ��� நா�க�
க��� எ�.எ�.ஆ�. ைக� ெச�ய�ப�டா�.
இதைன எ���� ம�ைர�� கைடயைட��
ஆ��பா�ட� நைடெப�றன. ����
ேபா�� த�ய�, கலக�. 1942 �ர����
எ�.எ�.ஆ�. ����, ேவ��, த�சா��

ஆ�ய இட�க�� �ைற ைவ�க�ப�டா�.
இவ� ம�ைர நகரா��� தைலவராக��,
ெச�ைன ச�டம�ற உ���னராக��, ���
பாரா�ம�ற உ���னராக��
ப��������றா�. இர�டா� உலக�
ேபா��� ம�ைர�� ரா�வ���� ஆ�
ேச��பைத இவ� க�ைமயாக எ���தா�.
ம�ைர நக����ப�ட ப��க���
ம�க��க ந�ல பல வச�கைள� ெச��
ெகா��தா�. இவ� த� வா�நா�� ெச�த
பல ெதா��கைள� ப��ய��டா�, அ�
�க� ெப�ய �லாக இ����. இவ�
வா��� கைட� வைர கா��ய�க��
ெதா�டராகேவ வா��தா�. இ�� நா�க��
நா� ெச��� அவல� �����, தன�
�யாக�க� அவம��க�ப�ட அவம���
உண�வா�� �வ�� ேபா�, 1983 ஜனவ�
25 அ�� அமர� ஆனா�. வா�க த��நா��

கா�� எ�.எ�.ஆ�.��பராம� �க�!

ேசல� A.���ரம�ய�

இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட� ப�ேவ�
க�ட�களாக� ���� நட�தன. 1885 �த�
1906 வைர�லான கா��ர� வரலா�
����� அர��� ம��ெச��,
ேவ��ேகா� ����, கா��ர�
மாநா�க��� ����� ைவ�ரா�,
கவ�ன�க� ஆ�ேயாைர அைழ��
ெகளர��� நட�த�ப�டன. 1906��� �ற�
பால க�காதர �லக�� கால�தா� �த�
�தலாக ப���ண �த��ர �ரகடன�
ெவ��ட�ப�ட கால�. ‘�த��ர� எ�
�ற���ைம; அைத அைட�ேத ��ேவ�’

எ�ப� �லக�� ���ேகா�. அவர�
�ட�களாக த�ழக��� பல� இ��தன�.
க�பேலா��ய த�ழ� எ�� ேபா�ற�ப�ட
வ.உ.�த�பர� ��ைள, மகாக� பார�,
���ரம�ய �வா ஆ�ேயா� �லக��
ெதா�ட�க�.
அவர� மைற���� �� கா�� சகா�த�
ெதாட��ய�. அவர� கால��� 1919இ�
����� அரசா�க� ‘ெரளல� ச�ட�’ எ��
ஓ� அட���ைற� ச�ட�ைத� ெகா��
வ�த�. இ��யா�� �த��ர� எ��
வாைய� �ற�ேபா��� க�ைமயான
த�டைனகைள� ெப��� தர
ெகா��வர�ப�ட ச�ட� இ�த ெரளல�
ச�ட�. இ�த அராஜக ச�ட�ைத எ����
கா��� �ர� ெகா��தா�. நா� ��வ��
எ���� ஊ�வல�க�, ெபா����ட�க�
எ�� எ��� அம� ஏ�ப�ட�. �����

அர�� அராஜக�ைத எ���� அ�ெக�லா�
�ர� எ��ப�ப�ட�.
நா� ��வ�� நட�த ெரளல� ச�ட
எ���� ேசல� நக��� நட�த�. அத�காக
ேசல��� நட�த ஒ� ஊ�வல���� �ப�
எ�பவ� தைலைம தா�� நட��� ெச�றா�.
அ�ேபா� ேசல��� ப����டெமா���
ப��� வ�த ஏ.���ரம�ய� எ��
��வ� இ�த ஊ�வல� ���� ��
��யாக�ெச�� ம�க��� அ����
ஊ�வல� ெவ�� ெபற உைழ�தா�.
மாணவ� ப�வ��� ெதாட��ய
���ரம�ய�� ேதசப�� நா��� நா�
வள��� வ�த�. ேசல���� வ�� ேப��
ெப�� தைலவ�க� ��ட���ெக�லா�
ெச�� அவ�க� ெசா�ெபா�ைவ� ேக��
ேதசாேவச� ெகா�ளலானா�. ஒ�ெவா�
��ட���� ��னா� ���

“வ�ேதமாதர�” “பாரதமாதா� ேஜ” எ��
ேகாஷ��வா�. இ�ப� ேதச ேசைவ��
ஈ�ப����தா�� கா�����
ெகா�ைககைள� கா���� வ��ைற
வ�ேய இவ���� ச� எ�� ேதா��ய�.
ம�ேல ம�ேல இற� ேபா� எ�றா�
ேபா�மா? அ� ேம� அ� அ��தா�
அ���� அைச�� எ�ப� இவர� க���.
1922ஆ� ஆ��. இ��லா��� இளவரச�
இ��யா��� �ஜய� ெச�தா�.
ெச�ைன��� அவர� பயண� ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த�. அவர� வ�ைகைய
எ���� கா��ர�� ெப�� தைலவராக
இ��த ஆ��ர ேகச� �.�ரகாச�
தைலைம�� ஓ� ம�ய� ேபாரா�ட�
அ���க�ப�ட�. அ��
ஏ.���ரம�ய�� கல�� ெகா�டா�.
அ�ேபா� ேபா�சா��

கா���ரா���தனமான த�ய���
இவ��� அ�ப�� தைல உைட�� பல�த
காய� ஏ�ப�ட�. காய� ஆற பலநா�
ஆனேபா��, இவர� வ�ச� நா��� நா�
வள��த�.
மகா�மா கா�� 1927இ� த�ழக����
�ஜய� ெச�தா�. அவர� �ஜய��� ேபா�
இைளஞ�க�, மாணவ�க� அவைர� ச����
உைரயா�ன�. அ�ேபா� இவ�
கா����ட� காரசாரமான �வாத���
ஈ�ப�டா�. கா����� வ��ைறக�
இவ���� ச�யாக� பட��ைல.
இ�ப�ெய�லா� ேபாரா�னாலா
ெவ�ைளய� இ�த நா�ைட����
ேபாவா�. ஆனா� இ�த �ர��க
இைளஞ�க�� ேகாப��ைய� த�
அ�வா��த உைரகளா� கா��� சம�ப���,
அவ�கைள�� கா����� அ��ைச

வ���� ெகா�� வ�தா�.
ஏ.���ரம�ய�� கா��ய���
ந���ைக� ெகா�டவராக மா�னா�.
1930 மா���� மகா�மா கா��
சப�ம������ த�� வைர உ��
ச��யா��ரக யா��ைர ெதாட��னா�.
ெத�ேக அவர� மன�சா��யாக �ள��ய
ராஜா� இ��ெமா�� உ�� ச��யா��ரக
யா��ைரைய ��������� ெதாட��
ேவதார�ய��� ���தா�. இ�த ெச�ைன
ராஜதா��� தைலநக�� நட�காம�
எ�ேகா த�சா�� மாவ�ட��� நட�த
இ�த� ேபா� ேபாலேவ, ெச�ைன��
���ய� ப����� ஓ� உ��
ச��யா��ரக�ைத ���காபா� ேத���
தைலைம�� ெதாட�க�ப�ட�. கா��ர�
ெதா�ட�க� ெச�ைன ேகா�ைட�� ��
உ�� கா���வத�காக அ�வ����

ெச�லலா�ன�. அ�� ஏ.���ரம�ய��
ெதா�ட�க�� வ�நட��� ெச���
தைலவராக� ெச�றா�.
இ�த ஊ�வல� ேபா�சாரா�
க����தனமாக� தா�க�ப�ட�. அ���,
உைத��, க�ம� ெத�யாம� �ைக��,
இவ�கைள நாைய இ���� ெச�வ� ேபால
இ���� ெச�ற ெகா�ைம நட�த�. 40���
ேம�ப�ட ெதா�ட�க� பல�த
காயமைட�தன�. �யா� ஜமத��� நாய�க�,
��ேவ�கட நாய�க�, ��வா��� த��,
ேசல� ஏ.���ரம�ய� ஆ�யவ�க�
�ய�ைன� இழ�� �ட�தன�. அ�ப�ட
�யா�கைள ���காபா� ேத��� தன�
ேவ�� ஏ���ெகா�� ெச�� டா�ட�
ராமாரா� ம���வ மைன�� ேச���
���ைச�� ஏ�பா� ெச�தா�. உட� நல�
ேத�ய�� ேசல� ெச��, ���� ெச�ைன

வ�� �ைள�� நட�த ம�ய�� கல��
ெகா�� ஒ� வ�ட� �ைறவாச�
அ�ப��தா�.
ம��ல��� �ர�சார� ெச�� வ�த இவ�
�� க���கைட �தலா�க���� கா��.
இவைர எ�ப��� ஒ����ட
ேவ��ெம�� சமய� பா�����தன�. ஒ�
நா� இவ� ஏமா�த சமய� இவைர
அ�யா�க� க�ம� ெத�யாம� அ����
ெகா�� ேபா� ஒ� ேசாள�கா���
ேபா������ ேபா���டன�. இவர�
ேசைவ ேதைவ எ�ேறா எ�னேவா,
பாரதமாதா இவைர� கா�பா�� உ��
�ைழ�க� ெச�� ��டா�. இ�
ேபாதாெத�� இவ� �� ெபா�வழ�� ஒ��
ேபா�� இவைர ���� ஓரா�� �ைற��
அ���ன� ஆ��யாள�க�.
1940இ� கா��� த�நப� ச��யா��ரக�

ேபாரா�ட� அ���தா�. இவ� ேசல�ைத
��� ெத�னா��கா� மாவ�ட�
���ேகா������ ெச�� அ��
ச��யா��ரக� ெச�� �ைற�ப�டா�.
இ�ேபா� அவ���� �ைட�த த�டைன 16
மாத க��காவ� �ைற. இவ� பல�ைற
�ைற ெச�� நா���காக உைழ��,
ச�ேவாதய� ��ட�தா� கவர�ப��, ஏைழ
எ�யவ�க��காக� பா�ப��� த�
வா�நாைள அைம��� ெகா�டா�.
�த��ர��� பலைனேயா, பத�, பக��,
ப�ஷுகைளேயா ெபறாத இவ�, எ�த
எ��பா������ சாதாரண கா��ய�
ெதா�டனாகேவ வா��� வ�தா�. வா�க
ஏ.���ரம�ய� �க�!

ஐ. மாயா�� பார�

ம�ைர நா���க��த �யாக�ல�க�
அேனக�� ஐ.மாயா�� பார�
���யமானவ�. �த��ர� ேபா��
ம�ைர�� ப�க��� �க� �ற�பான�
எ�பைத எ��� மற�க ��யா�. அ�
ேபாலேவ �த��ர� ெபா��ழா ஆ���
ம�ைர �யா�க� மலைர �யா�
ந.ேசாைமயாஜு� அவ�க� �க� �ற�பாக
ெவ�� ெகா��வ�����றா�. இ�� �க
���கமாக அைன�� தா�கா�க���
இ��த �யா�க� பலர� வரலா�ைற� ப��
ெச�����றா�. அவ�க�� ஐ.மாயா��

பார��� வரலா�� ஒ��.
இவ� 1917ஆ� ஆ��� �ற�தா�.
த�ைதயா� �.இ�ள�ப ஆசா�. ��னா��
க���ச இய�க��� த�ைன இைண���
ெகா�ைடவ� ப�ேவ� ேபாரா�ட�க���
கல�� ெகா�டா�. �த� �தலாக 1931இ�
க���கைட ம�ய�� இவ� தன�
ேபாரா�ட� கள�ைத அைம��� ெகா�டா�.
அத�� அ��த ஆ��� 1932இ�
ச�டம��� இய�க��� ேபா�,
ேபாரா�ட�ைத� ப�� �ள��� ����
�ர�ர�கைள இவ� ��ேயா��தா�;
�வ�க�� �வெரா��கைள ஒ�� �ள�பர�
ப���னா�. அ� த�ர �த��ர�
ேபாரா�ட�ைத ஆத���� �த��ர� ச��
ேபா�ற ப���ைககைள ��� �� ��றா�.
ராஜா� ெகா�� வ�த ஆலய� �ரேவச�
ச�ட�ைதெயா�� ம�ைர �னா�� அ�ம�

ஆலய��� ம�ைர ஏ.ைவ��யநாத ஐய�
தைலைம�� நட�த ஆலய� �ரேவச���
அவ��� உ��ைணயாக இ��தா�.
1935இ� ஜவஹ� வா�ப� ச�க� எ�� ஓ�
இய�க�ைத� ெதாட�� இைளஞ�கைள
ஒ�� �ர�� ேதச ேசைவ��
ஈ�ப���னா�. வாசக சாைலகைள
உ�வா�� அ�ெக�லா� ம�க� �த��ர�
ேபா� ெச��கைள� ப����ப� வைக
ெச�தா�.
இவ� ஒ� எ��தாள�; இல��யவா�. ��
�.க�யாண��தரனா� நட��ய “நவச��”
ப���ைக���, மகாக� பார�யா�� �ட�
பர� �.ெந�ைலய�ப� ��ைள��
“ேலாேகாபகா�”��� இவ� �ைண
ஆ��யராக இ��� ப�யா��னா�. ேம��
பல �� ப���ைகக��� எ�� �த��ர�
�ைய எ��� பர��னா�. இவர� எ����

����� ஏகா�ப��ய���� எ�ரான
ேபா���ர� உர�க எ��.
ஆ��யாள�க��� இவர� எ��� ��ம
ெசா�பனமாக �ள��ய�.
இ��ய க���ச இய�க��� த�ைத என�
ேபா�ற�ப�� எ�.எ�.ராைய ம�ைர��
வரவைழ�� மாநா� நட�� அ�� ெப�ய
தைலவ�கைள� ேபச ைவ�தா�. 1940இ�
இர�டா� உலக ��த� உ�ச க�ட���
இ��தேபா� ��த எ���� �ழ�க�கைள
எ���� ைகதானா�. இ�� இவ����
�ைட�த� 7 மாத க��காவ� த�டைன.
இ��ய பா�கா��� ச�ட�ப� இவ� ைக�
ெச�ய�ப�� ஒ�றைர ஆ��க� �ைற��
அைட�� �ட�தா�. ேவ��, த�சா��,
பாைளய�ேகா�ைட ஆ�ய �ைறக��
இவர� �ைற வா��ைக� க��த�.
அ��பைட�� ெபா��டைம க����க��

மன� ஈ�ப�ட இவ� ��ேநர
க����டாக மா�னா�.
�ைற����� ��தைலயான �ற�
ெவ�ேய வ�� அ�ேபா� க����� க��
நட�� வ�த �வாைவ ஆ��யராக� ெகா�ட
“ஜனச����” ேவைல�� அம��தா�. அ��
இவ� �மா� 20 ஆ��க� உத� ஆ��யராக
இ��� அன� க��� க���ச �ர�சார�ைத
ேம�ெகா�டா�.
1950இ� இவ� ஒ� ச�வழ�ெகா���
ைகதா� ஆ�� த�டைன ெப�றா�. �த��ர
இ��யா��� �ைறவாச� அ�ப��த
ஒ��ல ேதசப�த�க�� ஐ.மாயா��
பார��� ஒ�வ�. 1952இ� ராஜா�
தைலைம�� ெச�ைன மாகாண���
கா��ர� அைம�சரைவ அைம�த�.
அ�ேபா� 1953இ� மாயா�� பார�
��தைல ெச�ய�ப�டா�. 1962இ� �ன

ஆ��ர������ �ற� இ��யா��
க���ச இய�க� இர�டாக� �ள�
ப�ட�. �ன ஆதர� �ைல எ��த இட�சா�
க����� க���� (மா����� க��)
இவ� அ�க� வ��தா�. அ�த க�� நட��ய
“��க��” எ�� ப���ைக�� உத�
ஆ��யராக அம��தா�.
க����� இய�க��� இ��� ெகா�ேட
இவ�, அைன��� க�� �த��ர� ேபாரா�ட
�ர�க� ச�க��� மாவ�ட� ����
ெபா��ெசயலாளராக இ��தா�. ச�க
��தைன, இல��ய� ��தைன, எ��தா�ற�
��க �த��ர� ேபா� �ர� மாயா�� பார�.
வா�க இவர� �க�!

ஓம��� �.ராமசா�
ெர��யா�

ஓம���, ���வன������ ���ேச�
ெச��� சாைல�� ���வன������
நா�� �.�. �ர����ள ��ன���
�ராம�. இ�த �ராம��� 1895ஆ� ஆ��
��ரவ� 2ஆ� ேத� ���ராம ெர��
ர�கநாய� த�ப�ய��� ஓ� தவ��த�வ�
�ற�தா�. அ�த� �ழ�ைததா� ��னா��
ெச�ைன மாகாண அர�ய��
ெப�ைம���யவராக �ள��ய
ஓ.�.ராமசா� ெர��யா� ஆவா�. அர�ய��
நாணய�, ஒ��க�, எ�ைம,
ெபா���ண���, கடைம தவறாைம
இ�ப��ப�ட தவ��ண�க� ெப��
�ள��யவ�க� �க� �லேர. அவ�க��
������� ெசா�ல���யவராக��,
��னா�� காமரா� அ�வள�
�ண�கைள�� த�னக�ேத எ���
ெகா�டவராக �ள�க அவ���
வ�கா��யாக �ள��யவ�� இ�த

ஓ.�.ராமசா� ெர��யா� தா�.
இள� வய�� த�ைதைய இழ�த ஓ.�.ஆ�
த� க��ைய ம��� �டாம� ெதாட��தா�.
க�ப�� ஆ�வ��, க�றைத நட�ைத��
கா�ட ஊ�க�� உைடயவராக �ள��னா�
இவ�. இல�கண� க�றா�, சமய, ஆ��க,
�� ��கைள� க�றா�, இ��, ெத���
ேபா�ற �ற ெமா�கைள�� கசடற� க�றா�.
அவர� அ��� ஞான�� �சாலமைடய
அைடய அவ� ��தைன�� பர��
���ததாக, ‘ச�ேவா ஜனஹ ஸு�ேனா
பவ��’ இ��லக மா�தெர�லா�
நலேமா�� வா�க எ�� ம��ர�ைத� தன�
வா��ைகைய வ�கா��� தாரக ம��ரமாக�
ெகா�� �ள��னா�. ஊ���� இவ���
ந�ல ெபய�, ேபாதாத�� இவ�தா�
அ���� ம�யகார�. ம�க� இவ���
அ���� ம�யாைத��� ேக�க ேவ��மா?

உய��த பத��� அம�����ேபா�
ேந�ைம, இர�க�, ��ைம இவ���
இ���டமாக இ��தா� ேக�க ேவ��மா?
இவ�ட� ம�க� அ�� ம��ம�ல, ப��ேய
ெச��� வ�தா�க�.
இவ� அ��பைட�� ஒ� �வசா�. தாேன
கள��� இற�� �வசாய� பா���, அ��
ேதைவயான ��ேன�ற�கைள� ெச��
அ�பவ �வசா�யாக��, ம�றவ�க���
வ�கா��யாக�� �ள��னா�.
��வ�ணாமைல�� வா��த ரமண
மக���ட� இவ��� ஈ�பா�, ப��.
�யா� ெவ�க��� சா���� எ�ெறா�வ�.
அவ�தா� ெர��யா� மன�� ேத�ய
�ைதைய ஊ��, அைத ந�� வள���
��ட அர�ய� ��. இவர� அயராத
கா��ர� ப�, த�னலம�ற ெதா��
இவைர 1930ஆ� ஆ��� ெத� ஆ�கா�

மாவ�ட கா��ர� க����� தைலவராக
ஆ��ய�. இவ� ெத� ஆ�கா� மாவ�ட�
��வ�� ஊ� ஊராக� ���� பயண�
ெச�� நா��� அர�ய� �லைமைய
ம�க��� �ள��, க���� வள������
பா�ப�டா�.
கா�� ஆ�ரம� ஒ�ைற ��வ�தா� எ��
�ராம��� ெதாட�� நட��னா�. ெத�
ஆ�கா� மாவ�ட��� 1927 ெதாட�� 1934
வைர�லான காலக�ட��� பல கா��ர�
மகாநா�கைள� ��� ம�க�ட�
����ண���ைய ஏ�ப���னா�. ஒ�
கால��� ெத� ஆ�கா� மாவ�ட� ஆ��ல
�ழ����ய க�ெப�யா�� தலைம
அகமாக� �க��த�. �க�ெப�ற ராப��
�ைள� �ழ����ய க�ெப� கவ�னராக
இ��த இட� கட��தா�. இ���ள ஒ�
ைமதான��� எ�தெவா� �க���ைய��

ெபா�ம�க� நட�த� தைட இ��த�. அ�த�
தைடைய எ���� ஓம��ரா� அ�� ஒ�
ெபா����ட���� ஏ�பா� ெச�தா�.
அ�கார வ��க� ெச�வத�யா� ���த�.
ஓம��ர�� �க� ெப��ய�. கட�ைர�
தைலைம�டமாக� ெகா��
அ�மாவ�ட��� கா��ர� இய�க�
ேவகமாக வளர� ெதாட��ய�.
1920இ� நாக���� ேசல�
�ஜயராகவா�சா�யா� தைலைம�� அ�ல
இ��ய கா��ர� மாநா� நட�த�. அத���
ெச�� வ�த ஓ.�.ஆ�. ெத� ஆ�கா�
மாவ�ட அர�ய� மாநா�ைட� ���னா�.
இ�� ப��த அசலா��ைக அ�ைமயா�, ‘�
���’ ர�கசா� ஐய�கா�, கா���ர�
���ணசா� ச�மா ஆ�ேயா� கல��
ெகா�டன�. இ�த ���ணசா� ச�மா
வ.உ.�. த���க�ப�டேபா� க��� அ�த

த�டைன ���ைப எ���� ேப�ய
ேப���காக �ைற த�டைன ெப�றவ�.
1933இ� பா� ராேஜ��ர �ரசா� அவ�கைள
அைழ�� மாவ�ட மாநா�ைட நட��னா�.
1930இ� ராஜா� தைலைம�� நைடெப�ற
ேவதார�ய� உ�� ச��யா��ரக�
ேபாரா�ட����� ெதா�ட�கைள
அ���ய ��ற���காக இவ� ைக�
ெச�ய�ப�டா�. அ�ேபா� அவ��� ஆ�
மாத �ைற த�டைன �ைட�த�. அ�தா�
அவர� �த� �ைற வாச�.
அத�� அ��த ஆ�ேட, மகா�மா
கா��ய�க� அ���த ேபாரா�ட�க��
கல�� ெகா�� இர�டா� �ைறயாக ஆ�
மாத �ைற த�டைன ெப�றா�. ச�சார
ப�த�க����� ��ப�� இவ� ஊ��
ஓர��� ஒ� ஓைல� ��ைச அைம�� அ��
வ��கலானா�. அர�ய�� ஆ��க��

அவ��� உ��ைணயாக இ��ததா�
பல�� இவைர� ேத� அ�� வரலா�ன�.
அ�த� கால��� ெத� ஆ�கா��,
ெச�க�ப��� இைண�த� ஒ�
பாரா�ம�ற� ெதா��. இ�� எ�.
ப�தவ�சல��� மாமனா�� �ரபல
கா��ர� தைலவ�மான ���ர�க
�த�யா� கா��ர� சா����, ேகசவ�
எ�� ஜ��� க���கார�� இ��
ேபா����டன�. இ�� ���ர�க
�த�யா� ெவ�றா�.
1936 ேத�த�� இ�மாவ�ட��� பல
இட�க��� க�ைமயான ேபா��
கா��ர���� ஜ��� க�����. இ��
ஓ.�.ஆ�. �ைன�� ஈ�ப�� கா��ர�
சா��� ந.ேசாைமயாஜு�, ப��ெபா�
ேதவ�, ப.�வான�த�, �.இராம����
ஆ�ேயாைர அைழ�� ��ட�க� நட��

கா��ரைச ெவ�� ெபற� ெச�தா�. இ�த
ெவ���� பயனாக அ�ல இ��யா��
ஓ.�.ஆைர. கவ��க� ெதாட��ய�. யா�
இ�த சாதைனயாள� எ��. ஓ.�.ஆ��
ெபய� த�ழகெம��� பர�ய�.
1938இ� இவ� த��நா� கா��ர��
தைலவரானா�. இவர� �ர��கரமான
ேபா���, ��ேபா��� ��தைனக��
இவ��� க����� ச�, உற��� ச�
எ����க� அ�க� ஏ�ப�டன. எ�த ெக�ட
பழ�க����� ஆளாகாத, ஊழல�ற,
ேந�ைமயான இவைர� ேபா�ற அர�ய�
வா�க��� எ����க� ஏ�ப�வ�
சகஜ�தா�. எ�ன ெச�வ�? ���ேச�
�ெர�� ஆ��க������ ��பட
ேவ��ெம�பத�காக�� இவ�
பா�படலானா�. இவைர ஆத���� பல
தைலவ�க� அ�� அ�த ேபாரா�ட�ைத�

ெதாட�� நட�� வ�தன�.
1942 ஆக�� 8, ப�பா�� ��ய கா��ர�
மாநா��� “ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�”
எ�� ேபாரா�ட� நட�த
��மா��க�ப�ட�. இ�த� ேபா�� ஒ��
ெச�, அ�ல� ெச�� ம� எ�� ேவத
வா��ய�ைத மகா�மா ெதா�ட�க���
வழ��னா�. அ�� இரேவ அ�� வ����த
அ�தைன தைலவ�க�� ைக�
ெச�ய�ப�டன�. ஓம��ரா�� இ��ய
பா�கா��� ச�ட�ப� ைக� ெச�ய�ப��
18 மாதகால� �ைற�� அைட�க�ப�டா�.
இ� இவர� நா�காவ� �ைற வாச�.
இ��ய �த��ர �னமான 1947 ஆக��
15ஆ� ேத� ெச�ைன ஜா�� ேகா�ைட��
�த��தலாக ெச�ைன மாகாண �ரதம�
எ�ற �ைற�� ெகா�ேய��� உ�ைம
ஓம��ரா���� �ைட�த�. ெச�ைன

கவ�னராக இ��த ச� ஆ��பா�� ைந
�தலாேனா� இ�த ைவபவ�ைத� பா����
ெகா����தன�. ெத� ஆ�கா� மாவ�ட
�ராமவா� ஒ�வ� த� �யாக�தா��,
உைழ�பா�� ெச�ைன மாகாண
�த�வராக பத� ஏ�ற� அைன��
ம�களா�� பாரா�ட�ப�ட�. இவ����
�ற� �மாரசா� ராஜா��, அத� ��னா�
இ��ய ��யர� ஆன��பா� 1952இ�
ராஜா��� 1954இ� காமரா� அவ�க��
அவ�கைள� ெதாட��� பல�� இ�த�
பத��� அம��தா��, ஓம��ரா��
�ைன� ேந�ைம, ச��ய�, ஒ��க�
இவ�ேறா� இைண�ேத மன�� ���ற�.
வா�க ஓம��ரா� �க�!

�யாக�ல� ந.ேசாைமயாஜு�

த��நா��� ��ெந�ேவ� மாவ�ட� தா�
�த��தலாக ஆ��ேலய
ஏகா�ப��ய���� எ�ரான
ேபா��ழ�க�ைத எ���ய�. இ��
ஏராளமான ேதச� ெதா�ட�க�
உ�வா�����றா�க�. �த��தலாக
ஆ��ல� பைடகைள� ேபா��கள���
ச���� மரண த�டைன�� உ�ளான
க�டெபா�� நாய�க�, �ேத�� க�ப�
ஓ��ய வ.உ.�த�பர� ��ைள, இ��யைர�
����� ேகவலமாக� க��ய கெல�ட�
ஆ� எ�பவைன� ��பா��யா� ����

ெகா�ற �ரவா��, இவ�க� வா��த ��
இ�. இ��தா� �யாக�ல�
ந.ேசாைமயாஜு� �ற�தா�.
���ெச��� அ����ள ஆ���
எ��ட��� 1902 �ச�ப� 28ஆ� ேத�
ேசாம��தர ஐய� �ைதய�மா�
த�ப�ய���� �ற�த �ழ�ைததா� நர��ம
ேசாைமயாஜு�. இவர� இளைம�கால�
க�� ��������தா� நட�த�. இள�
வய�� �ைளயா��க���,
உட�ப������ ஆ�வ� �ைற�தவராக
இ��தா�. அவ� மாணவராக இ��த
கால��� வ.உ.��� ேத�ய இய�க�
ேபாரா�ட�க� இவ� மன��
�ள���ைய��, உ��ைய�� ஏ�ப���ன.
அ�த� கால��� காவ��ைற�ன� ெச�த
அ�� �ற�க�, அ��ரம�க� இவ� மன��
�யைல எ���ன. ஓரள� �வர� ���த

வய�� இவ� வ.உ.�ைய��, சா� கணப�
எ�ற வழ�க�ஞைர�� ச�������றா�.
இவர� க��� ப�வ��� இவர� ேத�ய�
ேபாரா�ட��� தா�க� அ�கமா�ய�.
வ.உ.�.ேய இவர� ஆத�ச தைலவராக
�ள��னா�. அவர� ���ச��,
ேந�ைம��, ெகா�ட கா�ய���
�டா�ய���� அவ�ட����
க���ெகா�ட பாட�.
மகாக��� இற���� ���
ேசாைமயாஜு� அவைர� பல�ைற
ச�������றா�. அவ� பாட�கைள� பா��
ேபா� ேக�����றா�. இைவயைன���
��ெந�ேவ��� பார� வ�த ேபா�
நட�த�. இவ� �த��தலாக கல��
ெகா�ட ேத�ய� ேபாரா�ட� 1920இ�
நட��ய ஒ��ைழயாைம இய�க�. அ�
�த� இவ� பல கா��ர� மாநா�க����

ெச�� வரலானா�. பல ெப�ய
தைலவ�க�� உைரகைள� ேக���
வா���� இவ���� �ைட�த�. அேதா�
இவ� ஆ��ய� ப���� ேச���
ப�யா�ற� ெதாட��னா�.
1924இ� ��வ�ணாமைல�� ஒ�
கா��ர� மாநா� நட�த�. அத��� பல
ெதா�ட�கைள� �ர�� அைனவ��
ம�ைர����� நட�ேத ��வ�ணாமைல
ெச�றைட�தன�. வ�நைட�� ேபா�
அவ�க���� �ரம� ெத�யாம�
இ��பத�� பார��� பாட�க�
பய�ப�டன. இ�ேபா� ேகரள���
இ���� ைவ�க� நக�� �ல�ய
��டாைமைய எ���� ம�ர� ஜா�� ேஜாச�
தைலைம�� பல�� ெச�� கல��
ெகா�டன�. அ�ேபா� ச�கர�ேகா���
இ��த ேசாைமயாஜு��� ெதா�ட�க�

�ைட�ழ ைவ�க� ெச�ல� �ற�ப�டேபா�,
ேபாரா�ட� ��வைட����ட� எ��
ெச�� வரேவ பயண�ைத �����
ெகா�டா�.
வ.உ.��� வல� கர� ேபால ெசய�ப�ட
���ரம�ய �வா, வ.உ.��ட� �ைற
ெச�றவ�. பா�பார�ப���� பாரதமாதா
ஆலய� அைம�க� பா�ப�டவ�. அவேரா�
ேசாைமயாஜு���� பழ�க� ஏ�ப�ட�.
�வாைவ� தன� ��வாக பா��தா�
ேசாைமயாஜு�. அ�ேபா� ெந�ைல
மாவ�ட� ேசர�மாேத��� வ.ெவ.�.ஐய�
ஒ� ஆ�ரம� ���னா�. அ��த�
ேசாைமயாஜு���� வ.ெவ.�.ஐய��
ந��� �ைட�த�.
1924இ� ப�பா� மாகாண� ெப�கா� நக��
ஒ� கா��ர� மாநா� நட�த�. அ�த
மாநா���காக ம�ைர����� ெப�கா�

வைர�லான 1100 �.� �ர�ைத பல
ெதா�ட�கைள� ���� ெகா��
ேசாைமயாஜு� கா�நைடயாகேவ
�ற�ப��� பாதயா��ைர ெச�றா�. மாநா�
���� ����� ேபா�� நட�ேததா�
���� வ�தன�. 1927இ� நாக��
ேவேள��� ேபாரா�ட�ைதெயா��
ம�ைர�� ேசாைமயாஜு� பல கா��ர�
ெதா�ட�க�ட� வா� ஏ�� ஊ�வல�
ெச�றன�. அ��� க�ன� �ல� �ைல
அக��� ேபாரா�ட���� இவ� ��ரமாக�
ப�� ெகா�டா�. 1857இ� நட�த �த�
�த��ர� ேபா��ேபா� இ��ய� ��பா�க�
ஆ��ேலயைர எ����� �ர�� ெச�� பல
மாத�க� வடமா�ல�கைள� த�க� வச�
ைவ��� ெகா����தன�. அவ�கைள
அட��� �தமாக க�ன� ��
ெச�ைன����� அ��ப�ப�டா�.
அவ� க�க�தா ெச�� ஆ��ல�

பைட�ட� ெச�� வ�ெந�க அ�பா�
ம�கைள� ெப�க�, �ழ�ைதக� உடபட
பலைர� ெகா�� இ��ய� ��பா�கைள
அட��� ெகா�ைம ���தவ�. அவ����
ெச�ைன�� �ைல ைவ����தா�க�.
அ�த� �ைலைய அக�ற ஓ� ேபாரா�ட�
நட�த�. எ��� 1937இ� ராஜா�
அைம�சரைவ அைம�த�� �த�
ேவைலயாக அ�த �ல� �ைல அக�ற�ப��
அ��கா��யக��� ெகா�� ேபா�
ைவ�க�ப�ட�. எ���த ஆ��ல
ஆதரவாள�க��� ராஜா� ெசா�ன ப��,
அ� எ�க� �ைல, அதைன எ��
ேவ��மானா�� ைவ�ேபா� எ�ப�தா�.
1930இ� மகா�மா கா�� நட��ய த��
உ�� ச��யா��ரக யா��ைரைய அ���
ெச�ைன மாகாண��� ராஜா�
தைலைம�� ���� �த� ேவதார�ய�

�த� 15 நா�க� யா��ைர ெச�� உ��
அ��ய �க��� நட�த�. இ�த�
ேபாரா�ட� ���� ஆேலாசைன� ��ட�
ெதா�ட�கைள� ேச���� ப���
ம�ைர�� நட�த�. அ��
ந.ேசாைமயாஜு��� �ய��யா�
��ப���� ேம�ப�ட ெதா�ட�கைள
ம�ைர அ���ய�. இ�த� ேபாரா�ட���
ெபா�ஜன ெதாட�� ேவைலைய
ேசாைமயாஜு� ஏ��� ெகா�டா�.
இவ� ேகா��ப���� ேப�ய ஒ�
ெபா����ட� ெசா�ெபா���காக
ஷ � ��ற� சா�ட�ப�� ஆ�மாத
ராஜ�ேவ
க��காவ� த�டைன ெப�றா�. இ�த
வழ�� நட�த கால��ேலேய இவ� ��
ேம�� பல வழ��க� ேபாட�ப�டன.
ஆ�மாத த�டைன ���� ெவ�ேய
வ��ேபா� ம�ப� ைக�ெச�ய�ப��

ம�ப� ��� ஆ��க� க��காவ�
த�டைன ெகா��க�ப�ட� இவ���.
ம�ைர�� ச�டம��� இய�க���
கல��ெகா�� ஆ��பா�ட� ெச�தேபா�
ேபா��� க�ைமயான த�ய��� ஆளானா�
இவ�. இல��ய��� ���த ஆ�வ�
இவ���. க���கைட ம�ய�� ஈ�ப��
இவ� ���� த�ய��� ஆளானா�.
1932இ� இவ��� ப�� மாத� �ைற
த�டைன �ைட�த�. கா��ர� க�����
இட�சா� எ�ண�ெகா�ட தைலவ�க�
�� 1937இ� கா��ர� ேசாஷ��� க��
எ�� அைம�ைப ஏ�ப���ன�. அ��
இவ� இைண�தா�. 1939இ� இர�டா�
உலக� ேபா� ெதாட��ய ேபா� இவ� ��த
எ���� �ழ�க�கைள எ���யதா� ைக�
ெச�ய�ப�டா�. 1940இ� இவ� ைக�
ெச�ய�ப�� �ைற�� அைட�க�ப�டா�.

1942இ� கா��ர� நட��ய உ�ச க�ட�
ேபாரா�ட�. ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�
ேபாரா�ட�. இ��� இவ� ைக�
ெச�ய�ப�டா�, ஆனா� இவர� உட��ைல
காரணமாக இைட�� ��தைலயானா�.
க�� அவ�க� எ�டய�ர��� பார���
ம�ம�டப� க�ட� ெதாட��யேபா�
அ�த� ���� ெசயலாளராக இ���
உைழ�தவ� ேசாைமயாஜு�. இ��ய
�த��ர����� �� 1952இ� நைடெப�ற
�த� ச�டசைப ேத�த�� ��ெந�ேவ�
ெதா������� ெப�� ெவ�� ெப�றா�.
இவைர� ப�� �க உய�வாக எ����ள
ெப�ேயா�க� இவைர� “ெசா�ேசா��லாத
ேசாைமயாஜு�” எ�ேற �������றன�.
இ��ய �த��ர� ெபா��ழா ஆ���
�யா�க� வரலா�ைற� ெதா��க ���க�
அைம�க�ப�டன. அ�ப� ��ெந�ேவ�,

ம�ைர ஆ�ய ப�� �யா�க�
வரலா��ைன� ெதா��� ெவ���டா�
நா.ேசாைமயாஜு� அவ�க�. 1972இ�
�த��ர� ேபாரா�ட �ர�க� ச�க��ைன�
ெதாட��னா�. த� வா�நா� ��வைத��
இ�த நா���காக� ெசல��ட �யா�
நா.ேசாைமயாஜு� அவ�க� 1990ஆ�
ஆ�� ஜனவ� மாத� 9ஆ� ேத� இ��லக
வா�ைவ ��� அமரரானா�. வா�க
நா.ேசாைமயாஜு� �க�!

�ர வா��

உலக நா�க�� பல வ��ைற�
�ர��க�� �ல�தா�
��தைலயைட������றன. �ெர��
�ர���� மா�ட உ��க� எ�தைன?
ர�ய� �ர���� மா�டவ�க� எ�தைன

ேப�? அெம��க உ�நா��� ேபா��
உ��ழ�தவ�க� எ�தைன ேப�? இ�ப�
உலக� ��வ�� ேபா� �லமாக�தா�
�த��ர� ெப������றன�. இ��யா��
ம���தா� மகா�மா கா��ய�க��
அ��ைச� ேபாரா�ட�, ச��யா��ரக�
�ல� ெந�நா� ேபாரா�ட����� �ற�
�த��ர�ைத� காண���த�. கா��ய�க��
இ�த� ேபாைர “க�����, ர�த���”
நட�த ேபாராக எ���� ெகா�ளலா�.
அதாவ� ஆ��ேலய�க�� ர�த�ைத ��த
ைவ�காம�, அ�ப��, உைதப��,
��பா��� ���களா� �ைள�க�ப�� ந�
இ��ய ர�த�ைத� ��� இ�த �த��ர�ைத�
ெப�ேறா� எ�பைத ம��க��யா�.
அ�தா� அ��ைச வ�.
மகா�மா கா��ய�க� இ��ய அர�ய��
ஆழ�கா� ப�வத�� ��� பால க�காதர

�லக� கால��� இ�த அ��ைச
வ�ெய�லா� நைட�ைற�� இ�ைல.
அ�ம��ம�லாம� எ�த வ��லாவ�
ஆ��ல ஏகா�ப��ய�ைத
இ��யா����� �ர���ட
ேவ��ெம��ற ����தா� ந� ம�க�
உ�ள�க�� இ��த க���. அ�ப��ப�ட
���ைல�� வா��நாத� எ�� ேதசப�த
இைளஞ�, ெகா�ைம�கார��,
இ��ய�கைள ����� ேகவலமாக�
க�த���யவ��, ேதசப�த ��க�
வ.உ.�த�பர� ��ைள��� �ைட�த
ெகா�ய த�டைன��� காரணமாக
இ��தவ�மான ஆ� எ�பவைன ����
ெகா�றா� எ�ப� எ�த வைக�� நா�
எ���� ெகா�வ�. இ� ேதசப����
ெவ��பாடா இ�ைலயா, இ� தவ� எ��
ெசா�வத��, இத�� மா�� வ� ஏேத��
அ�த காலக�ட��� இ��ததா? இ�ேபா�ற

ேக��க���� ப�� க�ட �ற�தா�
இ�த �ர இைளஞ�� �யாக�ைத ம���ட
ேவ���.
ச���ர கால��� ஒ� நா��� பைட��,
எ�� நா��� பைட�� ேந��� ேந�
ேபா���� ெகா�டா�க�. அ�� இ�
தர���� �ர�க� உ��ழ�க ேந���ற�.
இைதெய�லா� ெகாைலயாக�
க��வ��ைல. அ�ம��ம�லாம�
ெகா�யவ�க��, ச�வா�கா�க�� ெகாைல
ெச�ய�ப�ட வரலா� நம�� �ைறயேவ
�ைட���றன. இ�தா��� ஃபா���
தைலவ� �ேசா���� அவேனா� பல
ஃபா����க�� �லா� நக��
ெகா�ல�ப�� ஒ� ெப�ேரா� �ைலய���
தைல�ழாக� ெதா�க�ட�ப����தன�.
அ�ப�� ெச�தவ�க� இ�தா�
ேதசப�த�களாக� க�த�ப�டா�கேளய��

ெகாைலகார�களாக அ�ல. அவ�க���
��பாக அேத இ�தா��� மா����
வ��ைற அர�ய� நட��யவ�தா�.
ெகா��ேகா�ைம க���கட�காம�
ேபா�றேபா� ‘வ��ைற’�� ஒ�
ஆ�தமாக� பய�ப�����ற� எ�ற
ேகாண��� இ�த �ர வா����
வரலா�ைற� ச��� �ர��� பா��கலா�.
தா�க��யாத த�ண��� வ��ைற��
ஈ�ப�� ேதசப�த�க� எ�தைகய
�யாக�கைள� ���றா�க�.
அைவெய�லா� அவ�கள� ெசா�த
நல��காகவா, நா��� நல� க��யா?
த�ைன அ���� ெகா�� இ�த நா� ந�ல
�ைல அைடயேவ��ெம�� அவ�க�
ெச�த �யாக�க��� அள�ேகா� உ�டா?
ைசம� க�ஷ� எ���� ஆ��பா�ட���
ஒ� ெவ�ைள�கார சா�ெஜ�� சா�ட��
எ�பா� அ��த அ��� காரணமாக�

பா�சால ��க� லாலா லஜப� ரா� இற��
ேபானா�. அ�� லா�� ப�கைல� கழக
மாணவ�களாக இ��த ஷா�� பக� ��,
��ேத�, ராஜ�� ஆ�ேயா� அ�த
ெவ����த ெவ�ைளயைன� ����
ெகா�றன�. அ� ெகாைலயா? ேதசப�த��
ப�வா��� ெசயலா? 24 வய�� அ�த
இைளஞ�க� நா���காக� தம�
இ���ைர ��த ெசயைல எ�னெவ��
ெசா�லலா�? ��ரா� ேபா�, மத�லா�
���ரா ேபா�ற மா�ர�க� உ����யாக�
ெச�த� யா� ெபா���? இைதெய�லா� ந�
மன�� ெகா�ட �றேக �ர�
வா��நாத�� ெசயைல எைடேபாட
ேவ���.
�யாபார� ெச�ய வ�த �ழ����ய
க�ெப�யா�, ெபா��கைள ��க��
வா�க�� எ�� வ�த ேவைலைய ���

இ�� நா������ ேவைல�� இற��ன�.
அவ�கள� ������ இைரயான ரா�ய�க�
எ�தைன எ�தைன? வா�� இ�லாம� ஒ�
அரச� இற�தா� அ�த ரா��ய�ைத�
த�களதாக எ���� ெகா�ட� �����
����. ரா�ய�ைத ந�லப�
நட��வதாக��, த��த பா�கா���
ெகா��பதாக�� உ�தரவாதம����
����� ெகா�ட ரா�ய�க� எ�தைன?
இ��ய�க� ஏமா�க� இவ�க�
ெதாைடக�� ���த வைர�� லாப� எ��
க��ய� �யாபார� ெச�யவ�த
�ழ����ய க�ெப�. அ��
ஆளவ�தவ�க� ராப�� �ைள�
ேபா�றவ�க� ஈ� இர�கம�ற �ரட�க�.
இ��ய�கைள ம�த�களாகேவ �ைன�க�
ெத�யாதவ�க�. இ�த� ��ன���
வா���� வரலா�ைற� பா��ேபா�.

அைம�யாக��, ெவ�ைளய��
அட���ைற��� க���ப��� ெத�னக�
��வ�� வா�ேபசாத ெமள�களாக
இ��த சமய� உர�க� �ர� ெகா��த ேத�ய
வா�க� வ.உ.�த�பர� ��ைள,
���ரம�ய �வா ம��� அவ�கேளா�
ேதாேளா� ேதா� ��ற மாடசா� ேபா�ற
�ர� ெப�ம�க�. இவ�கைள� ைக� ெச��
ெபா�யான வழ��� ��க ைவ�� இ�த
�ர�ெப�ம�கைள� �ைற�சாைல���
ெகா�� வ�� அைட�த �� �ர��ைன
ஒ��� இ��கா� எ�� இ�மா����த
ெவ�ைள ஆ��க��, அத� �ர���யாக�
��ெந�ேவ� ஆ��� கெல�டராக இ��த
ராப�� ���ய� � எ�கா�� ஆ�
எ�பா�� எ��பாராத அ������ உ�ளான
ச�பவ� ஒ�� ம�யா�� ர�� ச�����
நட�த�. ஆ�! 1911ஆ� ஆ�� ஜூ�
மாத� 17ஆ� ேத� காைல 10-40 ம���

ம�யா�� ச����� அ�த ச�பவ�
நட�த�.
17-6-1911 கெல�ட� ஆ� அவன� மைன�
ஆ�ேயா� ெகாைட�கான�� ப����
த�கள� ��ைளகைள� பா��பத�காக
ெந�ைல பால� ர�� �ைலய��� காைல
9-30 ம���� �ள��னா�க�. அவ�க�
பயண� ெச�த ர�� ம�யா���� ��ற�.
அ�� ����������� ெச�ைன
ெச��� �ைர� ர���காக இ�வ��
�த� வ���� ெப���� கா����தா�க�.
அ�த ேநர��� அ�த ர��� இர�டா�
வ���� ெப���� பயண� ெச��
ெகா�� வ�த வ��ைய ��� இற��
ஆ� இ��த �த� வ���� ெப�����
ஏ�னா�. வா��ைய� பா��த ஆ�
பத�னா�, யா� � எ�� க��னா�. உடேன
த� ைக���பா��யா� ஆைஷ ேநா���

��டா�. ��� அவ� மா��� பா��த�.
அ�த �ைல��� ஆ� த�ைன�
��டவைன� ���க �ய�றா�. அவ�
மைன� அைத� த��� ��டா�.
ஆைஷ� ������ ெப��ைய ����
�ேழ இற��ய வா��நாதைன� ���க �ல�
�ய�றன�. அவ�கைள உத�� த�����
அ�����த க��பைற���
ெச����டா� வா��. உ�ேள �ைழய
பய��ெகா�� ஒ� ம� ேநர�
��றவ�க� க��பைற����� ���
ெவ��த ச�த� ேக�� உ�ேள ேபா�
பா��தா�க�. அ�ேக வா�� தன� ைக�
��பா��ைய� த� வா���
����ெகா�� இற�� ���� �ட�தா�.
��ட�ப��� காயமைட�த ஆ�
��ெந�ேவ���� ெகா�� ெச���
வ��� க�ைகெகா�டா� எ��ட���

இற�� ேபானா�.
க��பைற�� த�ைன�தாேன
����ெகா�� இற�� �ட�த வா��நாத�
உடைல� ேபா�சா� ேசாதைன��டன�.
அவ� கா��லாகா�� ேவைல
பா��தவராதலா� உ��யான ��யா�
ைத�க�ப�ட ச�ைட அ�����தா�. ஒ�
ைப�� த��� எ�த�ப��, த����
ஆ��ல���� ைகெய���ட�ப�ட
ேத���லாத ஒ� க�த� இ��த�. அவ�
அ�����த ேகா��� ஒ� ம�ப���,
ரா� ��ேடா�யா�� பட��, இர�டா�
வ��� ர��ேவ ��க� ஒ��, ஐ�� அணா
நாணய�க� இைவ இ��தன.
யா� இ�த வா��? அ�ைறய ���தா���
சம�தான�����ப�ட ெச�ேகா�ைட��
ேகா�� ம�யமாக இ��த ர�ப� ஐய�
எ�பவ�� மக�. இவ��� நா��

சேகாத�க�, இர�� ஆ� ��ைளக��
இவ� இைளயவ�. இவ� ெச�ேகா�ைட��
ஆர�ப� க�� ப��றா�. ��வன�த�ர�
�ல� ��நா� மகாராஜா க�����
�.ஏ.ப��தா�. தன� 23ஆ� வய��
�����ப�ள� �தாராைமய�� மக�
ெபா�ன�மாைள� ��மண� ெச��
ெகா�டா�. அ����� பேராடா
சம�தான����� ெச�� மரேவைல
ெச��� ெதா���ைற� ப��ைப� ப����
ேத�னா�. �ற� �ன��� கா��லாகா��
பார�� கா�டாக ேவைல��� ேச��தா�.
அ�த காலக�ட��� ெத� த��நா���
பாரதமாதா ச�க� எ�ெறா� இய�க�
ேவகமாக வள��� வ�த�. இதைன
���யவ� எ���� �லக�ட �ர�ம�சா�
எ�பா�. இவ� ��கா�ைய அ��த எ����
�ராம��� �ற�தவ�. ேதசப����

காரணமாக ெவ�ைள அர����,
ெவ�ைள�கார�க���� எ�ராக ஒ�
மாெப�� �ர�� ெச�ய எ��
வ�க������ வ����த �ல
�ர���கார�க�� ��மான�ப� பாரதமாதா
ச�க� ேதா����க�ப�ட�. �லக�ட���
ஏ�கனேவ ���ேச��� வ�� த�����த
வ.ெவ.�.ஐய�� ெதாட�� இ��த�. இ�த
பாரதமாதா ச�க� எ�ப� ஒ� ரக�ய
இய�க�. இ�� உ���ன�களாக இ��ேபா�
ரக�யமாக ஒ�� ��, கா��� பட����
��னா� ���ம� கல�த த��ைர
ெவ�ைளய�� ��� எ�� எ���
���ப�. க��யா� த�க� ைக �ர�க��
���ெகா�� அ�த ர�த�தா� ஒ�
ெவ�ைள� கா�த��� ைகெய�����
உ��ெமா� எ���� ெகா�வ�. எ�ன
ஆப�� ேந��தா��, ச�க�ைத� ப��ய
ரக�ய�கைள ெவ�யா����

ெசா�வ��ைல, எ��பாராத ஆப�� எ���
ஏ�ப�டா� த�ைன�தாேன மா����
ெகா�ள ேவ���. எ�ப��� ரக�ய�
ெவ�வர��டா� எ�ெற�லா� இ�த�
ச�க��� �ப�தைனக� ஆ��.
வா��நாத� �லக�ட �ர�ம�சா�ேயா�
ேந��த ஏேதா மனவ��த�தா� அவைர
ஒ������ ���ேச�����த
வ.ெவ.�.ஐயைர� த� ��வாக ஏ���
ெகா�டா�. ெச�ேகா�ைட�����
���ேச� ெச�� அ�� ஐயைர� ச���தா�.
அ�ேபா� ஐய� �ல���� ��பா��� ���
ப���ைய அ��� வ�தா�. அ��
வா��நாத�� ேச��� ெகா�� ��பா���
��� ப���ைய� ெப�றா�. வா��நாத�
ஆ� எ�பாைன� ெகா�ல ஏ�
��ெவ��தா�?
�������� 1906இ� வ.உ.�த�பர�

��ைள அவ�க� ெதாட��ய �ேத��
க�ப� க�ெப�ைய அ��� ஒ��பத��
இைட�டாம� பா�ப�டவ� அ�ேபா�
�������� ச� கெல�டராக இ��த இ�த
ஆ� எ�பா�. அ�� இவ� இ��த
கால��� இவ� ெச�த அ��ரம�க���
அளேவ இ�ைல. நா� ேபா��� �த�பர�
��ைளைய அவம��தா�. அவ� �� ெபா�
வழ��கைள� ேபா�டா�. இவைர
ஒ��ப�தா� தன� வா��ைக ல��ய�
எ�ப� ேபால நட�� ெகா�டா�.
��றால� �������� ெவ�ைள�கார�க�
����பத�காக அ�� இ��ய�க� யா��
�ராட��டா� எ�� உ�தர� ேபா�டா�
ஆ�. வ.உ.�த�பர� ��ைள இர��
�வா�தர த�டைன ெபற� காரணமாக
இ��தவ��, உ�தம� தைலவராக இ��த
���ரம�ய �வாைவ அவர�

த��ய�யாம� அவமான� ப���ய இ�த
அ��யைன இ��� உலாவ �ட��டா�
எ�� ��ெவ��தா� வா��. ரக�ய�
��ட��� ���� ����� ேபா��
பாரதமாதா ச�க��ன� வா���� ெபய�
வரேவ இ�த� ப�ைய ���க வா��ைய
ர�த�தா� �ர� �லக��� வ�ய���
ைவ�தன�. வா���� ��ட��டப�
ஆைஷ�� ெகா�� த�ைன�� மா����
ெகா�டா�.
வா���� உட����� எ��க�ப�ட
ஆ��ல� க�த��� எ�த�ப����த
வாசக� எ�ன? “ஆ��ல� ச����க� நம�
ேதச�ைத� �����ெகா�� அ�யாத
சனாதன த�ம�ைத� காலா� �����
�வ�ச� ெச�� வ��றா�க�. ஒ�ெவா�
இ��ய�� த�கால��� ேதச���
ச���வா�ய ஆ��ேலயைன� �ர���

த�ம�ைத�� �த��ர�ைத�� �ைலநா�ட
�ய�� ெச�� வ��றா�. எ�க� ராம�,
�வா�, ���ண�, ��ேவா��த�,
அ�ஜுன� ஆ�ேயா� இ��� த�ம� ெச��க
அரசா�� ெச�� வ�த ேதச��� எ��
மா�ச� ��ன���ய ஒ� �ேல�சனா�ய
ஜா�� ப�சயைன ����ட உ�ேதச�
ெச�� ெகா�� ெப��ய�� நட��
வ��ற�. அவ� எ�க� ேதச��� கா�
ைவ�த உடேனேய அவைன� ெகா���
ெபா��� 3000 மதரா�க� �ர��ைன
ெச�� ெகா�����ேறா�. அைத�
ெத����� ெபா��� அவ�க��
கைடேயனா�ய நா� இ�� ெச�ைக
ெச�ேத�. இ�தா� இ���தான���
ஒ�ெவா�வ�� ெச�ய ேவ��ய கடைம.”
இ�த� ெகாைல நா� ��வ�� பரபர�ைப
ஊ��ய�. எ�� பா��தா�� ேபா���

அ�� �ற�, ெக���. �ன��� ஒ� வ���
தா� ��ப����ேவா� எ�ற பய���
த�ெகாைல ெச�� ெகா�டா�.
ெச�ேகா�ைட�� வா��நாத���
ெந���யவ�க� ��க� ேபா�சாரா�
�ைறயாட�ப�டன. ைக���� த��
தைலமைறவானா� மாடசா� எ�பா�.
த�மராஜ ஐய� �� �ைறயாட�ப�ட�ட�
���ரவைத��� பய�� த�ெகாைல ெச��
ெகா�டா�.
23 வயேத ஆன வா��நாத�� இள�
மைன� ெபா�ன�மா�, ப�வமைட�த நா�
�தேல �தைவயானா�. ேதசப�தைன
மண�� ெகா�டா� எ�ன �ைட���
எ�பைத அவ� உல��� அ���ப�
ேபால எ�லா� நட�தன. இ�த வழ���
மாடசா� த��� ேபா���டா��, அழக�ப
��ைள, ெத�கா� மட���கைட �த�பர�

��ைள ஆ�ேயா� ைக� ெச�ய�ப�டன�.
சாவ� அ�ணாசல� ��ைள எ�� மாணவ�
க��� ����ேலேய ைக�
ெச�ய�ப�டா�. இவ�க� த�ர இ�த
வழ���காக ������ ஆ��க� ��ைள,
வ��� �மா�தா ேசாம��தர� ��ைள,
��தரபா��ய�ர� ேசாம��தர� ஐய�
ஆ�ேயா�� ைகதானா�க�. இவ�க�� �ல�
அ��வ�களாக ஆனா�க�. ���ேச���
இ��த ேபா� மாடசா� �ல� வா��நாத�
ஆ� �ைரைய� ெகா�ல� ேபா�றா� எ�ற
ெச�� ேக�ட��, இ�ேபா�ற த��ப�ட
ெகாைலக�� ந���ைக இ�லாத, ஒேர
ேநர��� நா� ��வ�� ஒ� �ர�� ெச�ய
ஒ� இய�க�ைத நட�� வ�த �லக�ட
�ர�ம�சா�, ப� த� �� �������
எ�பதா� த��� கா� நக���� ெச��
��டா�. ஆனா� �� அவைர அ��
ெச�ைன மாகாண ரக�ய� ேபா�சா�

உ��� �ர��� ெகா�� ெச�ற�. அவ�
அ����� க�க�தா ெச�� ��டா�.
ஆனா� கா��� இவ��� அைட�கல�
ெகா��த ெச��யாைர ேபா��
������ய�.
த�ைன� ைக� ெச�ய ேபா�சா�
அைல�றா�க� எ�ற ெச�� அ��த��
�லக�ட �ர�ம�சா� க�க�தா ேபா��
க�ஷன�ட� சரணைட�தா�. அ�����
அவ� ைக� ெச�ய�ப�� அைழ��
வர�ப�டா�. இவைர ��ப��� ���
ெகா�� வ�� ����யேபா�
�ல��ட�ப��� ெகா�� வர�ப�டா�.
இவர� ேதஜைச� பா��த ��ப�, இவர�
�ல��கைள ��க� ெசா�� உ�தர��டா�.
��னா�� ஓ�கா� �வா�களாக �லக�ட
�ர�ம�சா� க�நாடக மா�ல� ந��
மைலய�வார��� வ��த கால� வைர அ�த

��ப� இவ�ைடய �டனாக �ள�� வ�தா�.
ஆ� ெகாைல வழ�� ��ட நா�க�
நைடெப�ற�. இ���� எ���� �லக�ட
�ர�ம�சா��� 7 ஆ��க� �ைற
த�டைன��, ���ணா�ர�
ச�கர���ண� 4 ஆ��க�, ஆல��ைழ
ஹ�ஹர ஐய� 3 ஆ��க�, ������
�����மாரசா� ��ைள, ��ைபயா
��ைள, ெச�ேகா�ைட ெஜகநாத ஐய�கா�,
�ன�� பா� ��ைள, ெச�ேகா�ைட
���ம� ஆ�ேயா��� 12 ஆ��க�
�ைற த�டைன �ைட�த�. ேம�� �ல�,
சாவ� அ�ணாசல� ��ைள, க�பா
அழக�ப ��ைள, எ�டய�ர� ���ரம�ய
ஐய� ஆ�ேயா� ��தைலயானா�க�.
ஒ��கா� வா�� உ�ைர �டாம�
இ�����தா� அவ��� ����� அர�
���� த�டைன ��������. இவ�க�

ைகயா� மா�� ேபாவைத�ட த�ைன�
தாேன மா���� ெகா�வைதேய அ�த
மா�ர� ���� ஏ��� ெகா�டா�.
இ�ேதா� இ�த வழ��� ேபா�� ���
ேபா��ட��ைல. இ�த
த�டைனெய�லா� ெகா��� ���த
�ற��, �ர சாவ��க��� இ�� ப��
உ�டா எ�� ேபா���� ���� �ய��த�.
அவைர�� �சாரைண ெச�தன�. இ���
�ட ஆ� ெகாைல எ�� எவரா�
��ட�ட�ப�ட� எ�ப� ப�� எ�த�
தகவ�� இ�ைல. வா�� ���ேச� ெச��
வ.ெவ.�.ஐயைர� ச���த� அ��� ேபா��
ஐயைர மா��ைவ�க த�னா� ஆனம���
�ய�� பா��த�. அத��� சாதகமாக எ�த
சா���� �ைட�க��ைல, ஐய�� ��
வழ��� ேபாட ��ய��ைல.
ேதசப�த ��க�க� இத�� ��� பல

தடைவ �ய�றன�, �ல ெவ�� ெப�றன,
�ல ேதா���� ���தன. ��ரா� ேபா�
�ய�ற�� இ� ெப�க�தா� மா�டன�.
மத�லா� ���ரா யாைர� ெகா�ல
��ட��டாேரா, அவ� த���ட, ம�ெறா�
��றவா�யான க�சாைன� தா��ய�.
ஆனா� ம�யா���� வா��நாத�
ைவ�த �� த�ப��ைல. இதைன ெவ��
ெகாைலயாக� பா��பைத �ட ஒ�
ேதசப�த� நா����� ெச�ய ேவ��ய
கடைமயாக� ெகா�வ�தா� ச�யாக
இ����. காரண�, அத�� ��
ஆ��க��� ��� �ழ����ய
க�ெப��� பான�ம� எ�� ஆ��ல
தளப� �ரபா��ய க�டெபா�மைன�
கய�தா��� �����டா�. �� ஆ��க�
க��� அேத ெந�ைல ம��� �ரவா��
அத��� ப�வா����டா� எ��தா�
ெகா�ள ேவ���.

வா��நாத� இ�த� ெசயைல� ெச�த
ம�யா�� ர�� �ைலய���� அவ�
ெபயைர ைவ�க ேவ��ெம��
நாடா�ம�ற����, ெவ���� கா��ர�
உ���ன� �ம� அன�த� அவ�க�
பா�ப��, இ���� ம�யா�� எ�ற
ெபயேரா� வா���� ெபயைர��
ேச���ட� ெச�தைம�� அவ���
ேதசப�த�க� ந���கட�
ப�டவ�களா�றா�க�. வா�க �ர
வா���� �க�!

டா�ட� ��ம� ல��ப�

அ�த� கால��� த�ழக��� ெப�க�
அ�கமாக ஆ�கைள� ேபால அர�ய���,
ெபா� �க���க��� கல��
ெகா�வ��ைல. அ�ப�ேய கல��
ெகா�டா�� ��ன��� ���
ேபாரா�ட�கைள வ�நட��வ��ைல.
இத�ெக�லா� காரண� நம� கலா�சார�,
ப�பா� இவ��� ம�க� ைவ����த
அ�தமான ந���ைக. அ�ேபாலேவ
ெப�கைள உய�க�� க�க அ�ம��ப��
இ�ைல. அ�ப� உய�க�� க�� ேம�ப�ட
�றைம�ட� ெவ�வ�தவ�க�� அேனக�

ேப� ேம�ெசா�ன ேவ�கைள
உைட�ெத��� ��� ��ன���
�ள�������றன�. டா�ட� ���ல���
ெர��, அ��ஜ�மா�, ல��
���ண����, ம�ைர
அ�லா�ட�த�மா� (ம�ைர ைவ��யநாத
அ�ய�� மைன�), ம��பா��
அ�ைமயா�, கட�� அ�சைல அ�மா�
ேபா�றவ�கைள� ����டலா�. அ�த
வ�ைச�� டா�ட� ��ம� ல��ப�
அவ�கைள�� ெசா�ல����.
மகாக� பார�யா� ‘ச���ைக�� கைத’
எ�ெறா� கைத எ������றா�. அ��
�ஜமாகேவ வா��த பல உய��த
ம�த�கைள� கதாபா��ரமாக�
பைட�����றா�. அ�� �ேரச��க�
ப��� வ�வா�. � ��� �.���ரம�ய
ஐய� வ�வா�. இ�ப��ப�ட உய��த

தைலவ�க� ெப�க�� உய���காக
உ�ைம�ேலேய பா�ப�டவ�க�,
தா�கேள தைடகைள �� ெச���
கா������றா�க�. இ�� நா� பா��க�
ேபா�ற ��தைல� ேபாரா�ட �ரா�கைன
��ம�ைய அ�ப� உ�வா��யவ�
�ேரச��க� ப��� எ�� �றலா�.
�த��ர� ேபாரா�ட கால��� பல
தைலவ�க� ேபா�சா�� த�ய��� ஆளா�
������ �ைல���மாக� �ட�த
வரலா�ைற நா� �ைறய ப������ேறா�.
ஆனா� அ�ப� அ�வா��ய
ெப���ைளகைள� ப�� அ�கமாக�
ெச��க� இ�ைல. அ�த� �ைறைய
ேபா��� வைக�� 1930இ� ராஜா�
தைலைம�� ேவதார�ய��� நைடெப�ற
உ�� ச��யா��ரக��� ேபா�,
ெதா�ட�க� ேச��� ���� ைவ����த

உ�ைப அ��� ெச�ல ேபா��
�ய�றேபா�, அ�த உ��� ��யைல�
���� ெதா�ட�க� ைகேகா��� த��தன�.
அ�ப�� த��த பல�� ேபா�சா�� ��ய�
�ளா�னா� அ��க�ப�டன�.
ெதா�ட�க�� ஒ�வராக இ�த� ேபா��
ஈ�ப�ட டா�ட� ��ம� ல��ப�ைய
ெப� எ��� பாராம�, ேபா�� ��ய�
�ளா�னா� அ���� �ைவ�தேதா�,
அவர� இர�� கா�கைள�� �����
தைர�� தரதரெவ�� இ��� வ�� ���
�டார�ைத ��� ெவ�ேய எ��த
ெகா�ைம�� நட�த�. இ�த� ெகா�ைம
�க�ைவ� ச�� க��� க�பைன ெச��
பா��க�. அடடா! எ�ன ெகா�ைம இ�
எ�� அலற� ேதா���. அ�த�
ெகா�ைம�� ஆளானவ� நா� இ�ேபா�
பா��க� ேபா�� ேதச� ெதா�ட�, ச�க�
ெதா�ட�, �யா� டா�ட� ��ம�

ல��ப� அவ�க�.
ம��ெமா� ெச��ைய�� இ�ேக ெசா�ல
ேவ������ற�. இ��யா பா��தா�
���ைனைய ெயா�� மத�கலவர�
வடநா��� ெகா�ைமயாக
�க��ேத�யேபா�, ேந� �ைற�� இ��த
ேநர���, அவர� மக� இ��ரா
��யத���ைய மகா�மா கா��ய�க�ட�
அ���� தன�� ேதச ேசைவ�� ஈ�ப��த
ேவ���ெகா���ப� ேக��� ெகா�டா�.
இ��ரா�� கா��ய�க�ட� ெச��
ேக�டா�. அவ� ெசா�னா�. �ேயா ��ன�
ெப�. வச�யான ���ப��� �ற��
வள��தவ�. � மத�கலவர� �ல��
ெட����� ெச�� எ�ன ேசைவைய�
ெச�ய ����. �ேய ேபா� �ைலைமைய�
பா��� எ�ன ெச�யலா� எ�� ெசா��
எ�றா�. இ��ரா ெட�� வ�தா�.

த�ைனெயா�த இைளஞ�கைள ஒ��
ேச��தா�. “ஹ�மா� ேசனா’ எ��
அைம�ைப ஏ�ப��� வ��ைறகைள�
த��க��, வ��ைறயா�
பா��க�ப�டவ�க��� உத� ெச�ய��
இ�த ேசைன�� �ல� பா�ப�டா�. அ�
அ��ம���தா� நட��மா எ�ன?
ஜவஹ�லா� ேக��� ெகா�டப� இ��ரா
ெச�தைத� ேபால, ெத�னக��� டா�ட�
��ம� ல��ப� அவ�க� “வானரேசைன”
எ�� ��வ�க��கான ஒ� அைம�ைப
ஏ�ப���, ச�க ேசைவ�� ஈ�ப�டா�.
��வாச ராவ, �டாம� அ�ைமயா�
த�ப�ய��� 1892ஆ� வ�ஷ� �ச�ப�
6ஆ� ேத� ��ம� �ற�தா�. இவ�ைடய
த�ைத இவ�ைடய இள� வய�ேலேய
��மண� ெச���ட �ய�றேபா�
�ேரச��க� ப��� தைல��� பா�ய

�வாக�ைத� த��தா�. மகைள ந�றாக�
க�� க�க� ெச�ய ேவ��னா�. அத�ப�
ப�� ெச�� ப��க� ெதாட��னா�
��ம�. இ�த ���சைல ஊரா� தா���
ெகா�வா�களா. இவ�க���� ெதா�ைல
ெகா��தன�. டா�ட� ல��ப� எ�பவைர
காத���� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.
��ம� ��ம� ல��ப���� �ற�த
�ழ�ைதக�� இற�த� ேபாக ��ச�
இர�� ெப�க� ஒ� மக�. இவ�க��
ஒ� ெப� �ரபல நர��ய� ம���வரான
டா�ட� ராம������ மைன� இ��ரா
ராம����. ஜா� சமய ேவ��ைமகைள�
கட�� இவ� அைனவ�ட�� அ�ேபா�
பழ�யேதா�, அதைன� ெசய��� கா��
வ�தா�. ெப�க�� ��ேன�ற����
இவ� அ�க ஈ�பா� ெகா����தா�.
��ேப ெசா�னப� ேவதார�ய� உ��

ச��யா��ரக��� த� ���ப�ைத ���
ேபாரா� �ைற த�டைன ெப�றவ� இவ�.
மகா�மா கா�� ெச�ைன வ�தேபா� அவைர
வரேவ�� �க���க��� ஏ�பா�
ெச�தவ�க�� ��ம��� ஒ�வ�.
1934இ� இவ� ெச�ைன மகாஜன சைப���
�ைண� தலவரானா�. 1936இ� த��நா�
கா��ர� க������ தைலவரானா�.
1937இ� ெச�ைன மாநகரா�� ம�ற���
உ���னரானா�. அேத ஆ��� ெச�ைன
ச�டசைப�� ேமலைவ��� ேத�வா�
�ைண� சபாநாயகராக ஆனா�. 1938இ�
இவ� ஜ�பா� ெச�றா�. 1940இ� த� நப�
ச��யா��ரக��� ப�� ெகா��
ைகதானா�.1946இ� �த��ர���� ���
ஆ��ர ேகச� �.�ரகாச� தைலைம��
பத� ஏ�ற கா��ர� அைம�சரைவ��
இவ� �காதார அைம�சரானா�.

த��நா��� ெப�க���� ெப�ைம
ேச��த இ�த �ர� ெப�ம�, ச�க ேசவ�,
�ற�த ��வா�, 1951ஆ� ஆ�� ஆக��
7ஆ� ேத�ய�� காலமானா�. இ��
ெப���தைல ப��� பல��
ேப��றா�க�. ��கா� ��றா���� ���
அதைன� ெசய�� ெச�� கா��ய �ர�
ெப�ம� டா�ட� ��ம� ல��ப���
ெப�ைம�� நா� அ�ச� ெச�ேவா�.
வா�க டா�ட� ��ம� ல��ப� �க�!

ப. �வான�த�

“�வா” எ�� அைனவரா�� அ�ேபா�
அைழ�க�ப�ட ப. �வான�த� க���ச

இய�க��� �க�� �ரபலமானவராக��
அ�க���� அ�கார ��வ ஏடான
“ஜனச��” இத� ஆ��யராக�� இ��தவ�.
இவ� கா��ர� இய�க��� ��ரமாக
இற�� பா�ப�ட��, மகா�மா கா��யா�
பாரா�ட�ப�ட�� அைனவ�� அ��த
ெச��.
க�யா�ம� மாவ�ட��� �த�பா��
எ�� ��ன��� �ராம��� 21-8-1907இ�
ப�ட� ��ைள உைமய�ைம த�ப�ய��
மகனாக� �ற�தா� �வா. இ�த� ��வ���
ெசா���� எ��� ��கா�� எ���
ெபய� . இவேர தன� ெபயைர �வான�த�
எ�� மா�� ைவ��� ெகா�டா�. இள�
வய�� மகா�மா கா����பா�
ஈ��க�ப�� கா��ய வ��� அர�ய�
ச�க� ப�க�� த�ைன அ��ப����
ெகா�டா�. இராமநாத�ர� மாவ�ட�

�ராவய� எ�� �ராம��� 1927இ� “கா��
ஆ�ரம�” ஒ�ைற இவ� ���னா�.
1927இ� ெச�ைன�� நைடெப�ற
கா��ர� மகாநா�தா� �வா கல��
ெகா�ட கா��ர� மாநா�. அர�ய��
கா���ைய�� ச�க� �ர��ைனக��
ெப�யா� ஈ.ேவ.ராமசா� அவ�கைள��
��ப�ற� ெதாட��னா�. அர�ய�, ச�க
மா�ற� இவ�ேறா� இல��ய� தா�க��
அவ�ட� இய�ைகயாக வ�� ேச���
ெகா�ட�. மகாக� பார��� பா� ��க
ஈ�பா� ெகா�� அவ� எ����ள
��க��, க��ைரக�� ஏராள�. க�
ர���ரநா� தா��� க�ைதக�� மன�
ஈ�ப�� அவ�ைற அழ�ய த��� இவ�
ெமா�ெபய���� பா�வைத நா�
��வ�� �ட ேக��� ெகா����கலா�.
���பாக தா��� “�தா�ச�”ைய இவ�

த�ழா�க� ெச����பைத� ேபால ேவ�
யா�� ெச����பதாக� ெத�ய��ைல.
�ராவய�� தா� நட�� வ�த ஆ�ரம����
கா��� வரேவ��ெம�� ேக���
ெகா�டத��ண�க கா��� வ�ைக
���தா�. அ�� வ�� ஆ�ரம�ைத� ����
பா��த கா��� �வா�ட�, உ�க���
எ�வள� ெசா�� இ���ற� எ��
ேக�டாரா�. அத�� �வா இ�த ேதச�தா�
என� ெசா�� எ�� ப�� ��னாரா�.
இ�த� ப�ைல� ேக�� �ய��ேபான
கா��� இ�ைல��ைல ��க�தா� இ�த
நா��� ெசா�� எ�றாரா�. இ�த� ெச��
பலரா�� �ரபலமாக� ேபச�ப�� வ�த
ெச��.
மகா�மா கா�� �தைவக�� ம�மண�
ப��� ெகா����த க��ைத மகாக�
பார��� க�������றா�. கா���

இ�ன�� இ�த �ஷய���
��ேபா�கானவ� எ�ப� அவ� க���.
அ�ேபாலேவ �வா�� ச�க
�����த�க�� கா��� ச��
��ேபா�கானவ�, ஆனா� ேதச �த��ர�,
கத�� ெதா�� ஆ�யைவ அவ� ெகா�ட
உய�ய ேசைவக� எ�� க��னா�.
1928இ� ைசம� க�ஷ� எ����
இய�க���� அதைனெயா�� அ�த�
ேபா�� ேபா�சா� தா��த�� உ��ழ�த
ப�சா� ��க� லாலா லஜப� ரா��
மைற�னா� மன� பா��க���ட �ைல��
�வா பல ஊ�க���� ெச��
ெபா�ம�க�ட� ஆ��ல ஏகா�ப��ய���
அ��ரம�கைள �ள��� ெபா��
��ட�க�� ேப�னா�. 1928இ�
ெப�ய�ள��� நைடெப�ற கா��ர�
மாநா��� ��� ேநர� ேப�னா�. இ�த

காலக�ட��� க�பேலா��ய த�ழ�
வ.உ.�த�பர� ��ைளேயா�� �வா����
பழ�க� ஏ�ப�ட�.
ச�! கா��ர�� இ��� ெகா�� கா���,
ெப�யா� ஆ�ேயா�ைடய ெகா�ைககைள�
��ப�� வ�த �வா �� எ�ேபா�
க�����டாக மா�னா�? இ�த ேக��
எ��ற� அ�லவா? ஆ�. அத�ெகா�
ச�யான காரண� இ���ற�. இ��ய
�த��ர� ேபா� ஒ� ப�க� நா��� நா�
வ�வைட�� ெகா����த�. மகா�மா
கா�� ேபாலேவ நா����ள அைனவ��
அைம�, அ��ைச, ச��யா��ரக� எ��
இ��பா�க� எ�� எ��யேதா
எ�னேவா ����� அர�. ஆனா�
அவ�கள� எ�ண�க��� மாறாக பல
மாகாண�க�� ெதா�லாள� இய�க�க�
உ�வா�, வள���, பல�ெபற�

ெதாட��ய�. ெதா�லாள� நல�
ம��ம�ல, நா�� நல�� ���ய� எ��
இவ�கள� ெசய�பா� இ��த� க��
ெவ�ைளய� ஆ����� �� ���த�.
எ�ன ெச�வ�? இ�த ெதா�லாள�
தைலவ�கைளெய�லா� ����� �ைற��
த�� இவ�க� ����� சா�ரா�ய����
எ�ராக� ச� ெச�தா�க� எ�� ��ற�
சா��� �ைற�� த���ட எ��ய�.
அத�காக வட மா�ல�க� ேம�� வ�க�,
ப�பா�, ப�சா�, ஐ��யமாகாண� ேபா�ற
ப��க�� இ��த �வசாய, ெதா�லாள�
இய�க�கைள� ேச��த தைலவ�கைள�
���� அவ�க� �� ச�வழ�ெகா�ைற
ேஜா��� �சாரைண எ�ற ெபய�� ஒ�
நாடக� நட��ன�. இத�� “�ர� ச�வழ��”
எ�� ெபய�. க���ச இய�க��� ��த
�தாமக� எ�.ஏ.டா�ேக ேபா�ற ��ன��

தைலவ�க� ��றவா�களாக ��ம�ற���
��றா�க�. நா�� ஆ��க���� ேமலாக
நட�த இ�த வழ��� ���� 1933இ�
ெவ�வ�த�. ��றவா�க� என ����
���த�ப�டவ�க� அைனவ�� �க
�ள�கமாக அ��ைககைள
ெவ���டா�க�. இைதெய�லா� ப��த
�வா��� வ��க உண�� ஏ�ப��� தன�
எ��கால அர�யைல ��சய� ெச��
ெகா�டா�.
�வா�� அன� க��� ேப�ைச� க��
����� அர�, இவ� இ� எ�த�
��ட���� ேபச��டா� எ�� தைட
���தன�. ஆனா� அ�த� தைடைய ��
�வா ேகா�ைட��� ேப�னா�. இ� ெப�ய
��ற� அ�லவா, ����ஷா� பா�ைவ��.
இவ� ைக� ெச�ய�ப�� கட�� �ைற��
அைட�க�ப�டா�. அ����� �ற� ����

�ைற�� மா�ற�ப�டா�. அவர�
�ைறவாச��, �ைற�� பக� ����
��டா�கேளா� ஏ�ப�ட ப��சய��,
மா���ய ��கைள� ப��தத� பல��
ேச��� இவைர ஒ� �� க�����டாக
மா��ய�.
க���ச� ஒ� �ற�, ச�க �����த�
ம��ற� எ�� இவ� இ��ைன வாளாக�
ெசய�ப�டா�. பக� ���� �ெலா�ைற
இவ� த��� ெமா�ெபய��தைம�காக�
��ற� சா�ட�ப��� ைக� ெச�ய�ப�டா�
�வா. அ�ப�� ைக� ெச�ய�ப�ட இவைர
�க�� ெகா�ய பய�கரவா�யாக�
��த��� ைக�ல���� ஊ� ஊராக
அைழ��� ெச�� �ைற�லைட�தன�.
�ைற����� ெவ�ேய வ�த �ற��
இவர� ெசய�பா� இ��� ேவகமாக
வளர� ெதாட��ய�.

கா��ர� க���� இ��த இட�சா�
ெகா�ைக�ைடயவ�க� அைனவ��
கா��ர� ேசாஷ��� எ��
அைழ�க�ப�டன�. இவ�கள� �த�
மகாநா� ேசல��� நட�த�. இ�� �வா
ெபா��ெசயலாளராக ேத��ெத��க�ப�டா�.
அேதா� ெதா��ச�க கா��ர��
தைலவராக�� ேத�வானா� �வா. 1938இ�
வ�தல���� நட�த த��நா� கா��ர�
மாநா������ அ�ல இ��ய
கா��ர���� �ர���க� ேத�வா�ன�.
அவ�க�� ராஜா�, ச��ய����, காமரா�
ஆ�ேயாேரா� இவ�கைள� கா���� அ�க
வா�� ெப�� ெவ�� ெப�றா� �வா.
அ�ேபா�தா� ராஜா��� யா� இ�த �வா
எ�ற ேக�� �ற�த�.
இவ� பல ெதா��ச�க�க���� தைலைம
ஏ��� பல ேபாரா�ட�கைள நட��னா�.

இவர� வள���ைய� க�ேடா, அ�ல�
இவ���� ெதா�லாள� ம���� இ��த
ெச�வா�� காரணமாகேவா, அ�ல� இவர�
ேபா�� கா��ர��� பாதகமாக
இ���ெம�ேறா ெத�ய��ைல கா��ர�
க�� இவைர 1939 ஆக���� க��ைய
��� ���ய�. உடேன �வா தன� அ�ல
இ��ய கா��ர� உ���ன� பத�ைய��
��� எ��தா�.
அத� �ற� கா��ர�ேலா, அ�ல�
கா��ர� ேசாஷ��� ���ேலா அ�க�
வ��காம� �வா ��ேநர
க�����டாகேவ இ��தா�. 1940இ�
இவைர ெச�ைன நகைர ���
ெவ�ேய��ப� ெவ�ைளய� அரசா�க�
உ�தர��ட�. அதனா� இவ� �ெர��
ஆ��க��� இ��த காைர�கா� ப�����
ெச�றா�. அ�த அர�� இவைர அ�� த�க

ச�ம��க��ைல. அ����� ப�பா�
ெச�ற �வாைவ அ�த மாகாண அர�
பா�கா��� ச�ட�ப� ைக� ெச��
�ைற�� அைட��, ��ன� ேவ��
�ைற�� மா��ய�. 1942இ� ��தைலயான
�வா ��வா����� அ��ப�ப�டா�.
அ�த சம�தான அர� இவைர ெசா�த ஊரான
�த�பா��ைய ��� ெவ�ேயற��டா�
எ�� உ�தர� �ற���த�. இவரா�
��மா���க ���மா? தைடைய ��னா�,
ைக� ெச�ய�ப�� �ைறவாச�� �.500
அபராத�� �ைட�த�.
அ����� ெதாட��� �வா ெதா�லாள�
ேபாரா�ட�க���, அர�ய�
ேபாரா�ட�க��� ��ரமாக
ஈ�ப����தா�. இ��ய �த��ர����
��பாக 1946இ� க����� க�� தைட
ெச�ய�ப�ட�. அதனா� அ� �த� இ��ய

�த��ர� வைர தைலமைற� வா��ைக
ேம�ெகா�டா�. 1952 ச�டம�ற ேத�த��
ெவ�� ெப�� ச�டம�ற உ���ன� ஆனா�.
அ�ேபா� ெச�ைன மாகாண��� அைம�த
அர��� ராஜா� �தலைம�ச� ஆனா�.
அ�ேபா� ஆ��க�� வ�ைச��
ராஜா���, எ�� வ�ைச�� ெப��
க����� தைலவ�க�� இ���
வா��டைத� பா��தவ�க� ெகா���
ைவ�தவ�க�. அ�ேபா� ராஜா� ெசா�னா�
க������க�தா� என� �த� எ��
எ��.
�வா�� அர�ய�, ச�க �����த�
ெகா�ைக, ெதா��ச�க ப�க� இவ�ேறா�
இல��ய� �ைற��� இவ� �ற��
�ள��னா�. இவர� க�ெர�ற �ர��
இவ� தா��� ‘�தா�ச�’ைய
ெமா�ெபய��த த��� க�ைதைய உர�க�

பா�யைத ேந�� ேக�� அ�ப��த ேப�
இ�த� க��ைரைய எ��� என��
ஏ�ப�����ற�. தன� அ��ம கால���
ெச�ைன தா�பர��� ஒ� ��ைச��
அவ�� அவர� மைன��� வா��த
கால���, காமரா� �தலைம�சராக ஒ�
�க����� ப��ெபற தா�பர� வ�தா�.
இ��தா� �வா இ���றாராேம அவ�
����� �� எ�� காேரா��ைய� ேக���
ெகா�டா� காமரா�. கா� ஒ� ��ைச
வா��� ��ற�. இற�� உ�ேள ேபானா�
காமரா�. அ�� ஒ� ���த பா��
ப�����தா� நாட��த தைலவ� �வா.
காமரா� மன� கல��ய�. ச� நா� ேபா��
�க����� ��க�� வா��க� ேபாகலா�
எ�றா�. ��� ேநர� ஆ�ேம
பரவா��ைலயா எ�றா� �வா. காமரா�
கா����தா�. ேநர� ஓ��ெகா����த�.
�வா வர�கேணா�. எ�னெவ�� பா��தா�

அவ��ெக�� இ��த ஒேர ேவ��ைய
�ைவ�� காயைவ��� ெகா����தா�.
��ன� அ�த �க����� இ�வ��
ெச�றா�க�.
�வா வ��க ஒ� அரசா�க ��ைட ஒ��க
காமரா� �வா�ட� அ�ம� ேக�டா�.
அைத ம�����ட �வா ெசா�னா�, இ�த
நா��� �� இ�லாத ஏைழக��� எ��
இ��க �� �ைட��றேதா அ�� என���
ெகா��தா� ேபா�ெம�றா�. அத� �ற�
அவ� அ�க நா� உ�ேரா� இ�ைல.
இற��� த�வா�� �வா ெசா�ன ெச��,
காமராஜு��� தகவ� ெசா����
எ�ப�தா�. இ�த ��றா��� ஒ� அ�சய
ம�த�, ெகா�ைக� �����ள ம�க�
தைலவ�, �ற�த இல��யவா� மைற��
ேபானா�. ஆனா�� அவ� �ைன�கைள�
தா��� ெகா�� ஆ�ரமா�ர�

ெதா�ட�க� இ��� �வா�� ெபயைர
�ைன�� ைவ��� ெகா�� ம�யாைத
ெச�� வ��றா�க�. வா�க �வா�� �க�!
“�வா ஏ�னா ர��, இற��னா ெஜ��”
(இ�த� க��ைர “�னம�” �த��ர�
ெபா��ழா மல�� �.எ�.ேசாம��தர�
எ�� ெவ�யான�)
�த��ர� ெபா� �ழாைவ நா� உ�சாகமாக�
ெகா�டா�� ேநர��� நம�� இ�த
வா��ைப� ெப��� த�வத�� ந�
��ேனா�க� ப�ட பா�ைட�� அவ�க�
ெச�த �யாக�ைத�� எ��ட எ�த
அகரா���� வா��ைதக� இ�ைல
எ�பேத உ�ைம.
���ப�ைத� �ற�� ெவ��ைற��
அைடப�� ெச���� ��� த� இ�ய

உ�ர� த��, நம�� வா��� த�த �த��ர�
இ�. இ�த ேவ���� ஆஹூ�யாேனா�
ப�லா�ர� கண���. அவ�க�� இ�த�
தைல�ைற�ன� மற�க ��யாதவ�
மற�க��டாதவ� �வா என த�ழக ம�களா�
அ��ட� அைழ�க�ப�ட அமர�
ப.�வான�த�.
1927ஆ� ஆ�� �ராவய� �ராம���
�வா ஆர���த ஆ�ரம���� �ஜய�
ெச�தா� கா��ய�க�. �வாைவ� பா���
உ�க��� எ�வள� ெசா�� இ���ற�
எ�� அவ� ேக�டா�. ‘இ��ய ம�க�தா�
எ� ெசா��’ எ�� �வா ப�ல��தா�. இ�த
ப�லா� ெந���த கா��ய�க� ‘இ�ைல,
��க�தா� இ��யா�� ெசா��’ என
�வாைவ� பாரா��னா�.
பத��காக�� ெசா�த� ���ைல
காரணமாக�� த�கள� ெகா�ைககைளேய

�யாக� ெச��� தைலவ�கைள இ��
பா���ேறா�. ெகா�ட ெகா�ைக�� எ�த�
���ைல��� ல��ய�கைள� ைக�டாத
ெகா�ைக� ேகாமானகேவ கைட� வைர
வா��தவ� �வா.
�யம�யாைத இய�க���
ஈ�ப����தேபா� த�ைத ெப�யா��
இைண�லா� ெதா�டனாக�� வல�
கரமாக�� இ��தவ�.
�ைற�த� ப�தா��க��� ஒ� �ைற
ெப�யா�ட� க��� மா�ப�� பல� ����
ெச�வ� வழ�க�. ���� ெச�பவ�க�
ெசா�லாம� ெகா�ளாம�
ேபா���வா�க�. ஒ� சமய���
ெப�யா�� �யம�யாைத இய�க� �ைச
மா�வைத� க�டா� �வா. 1935இ�
����ைற������ நைடெப�ற
மகாநா��� ெப�யா��

���ைல�ேலேய அவர� க��ைத
ேபா�ைக �ம�சன� ெச�� (தைலவைர�
ெதா�ட�க� �ம�சன� ெச�ய ���த
கால� அ�) ��� ெவ�ேய�னா�.
ஆ��கராக ெபா� வா�ைவ ஆர���தவ�
�வா. கா��ர� ெதா�டராக
ேசாஷ��டாக �யம�யாைத �ரராக
ெபா��டைம� க���� ெதா�ட� ேதாழ�
தைலவ� எ�� பல �ைலக��
ப�யா��யவ�. கா���, ெப�யா�,
ராஜா�, ���ராம��க� ேதவ�, ராய. ெசா.,
ேகாைவ அ�யா��� ேபா�ற ��ன��
தைலவ�க�ட� இைண�� பாரத���
�த��ர����� பா�ப�டவ�. இன மத
ேபத��� ப�ேவ� க��க�� ேபாரா��
ெப�ற இ�த� �த��ர�ைத�
கா��ர�கார�க� த�க� ��ரா��த
ெசா�தாக அ�ப��க �ைன�த ேபா�

அைத� த� கைட� ��� உ�ளவைர
எ���தவ� �வா.
பல தைலவ�கைள��, கைலஞ�கைள��
இ�த நா����� த�த நா��� நா���
�த�பா�� எ�� ����� ஏ�ைமயான
���ப��� 21-8-1907ஆ� ஆ��
�ற�தவ� �வான�த�. ��னா�� இவ�
�வா என� ெபய� ெப�றா�� இவர�
ெப�ேறா� ப�ட� ��ைள உைமயா�பா�
த�ப��ன� இவ��� ைவ�த ெபய�
ெசா����.
ச�ட ம��� இய�க��� ஈ�ப��
காைர���ைய அ��த ேகா�ைட���
ேப��ேபா� ைக� ெச�ய�ப�டா�.
�ைற�� ஆ� மாத� அைட�க�ப�டா�.
இ� அவ��� �த� �ைற அ�பவ�.
அ�� ெதாட�� 1942இ� த���� காவ�
ச�ட�ப� ���� �ைற. நா� கட�த� எ��

அவ� அ�ப��த இ�ன�க� ஏராள�.
�வாைவ அவர� ெதா�ட�க� “�வா
ஏ�னா ர��, இற��னா ெஜ��” எ��
ெசா��� அள���� த� வா��ைக��
ெப�� ப��ைய� ேபாரா�ட����
�ைற��� க��தா�.
ெபா��டைம� க���� தைலவராக இ��த
சமய� ம�ைர�� மாநா� ஒ�ைற �க�
�ற�பான �ைற�� நட��னா�. �வா
மாநா� ���த ம�நா� சக ேதாழ�க�ட�
ேப�� ெகா����தவ� ��ெரன மய��
���தா�. ப�க��� இ��தவ�க� ‘மய�க�’
ெத���� எ���ன�. மய�க� ஏ� வ�த�
எ�� ேக�டன�. ைக�� கா��லாததா�
�வா இர�� நா� ப��� எ�ப�
அ�ேபா� அவ�க���� ெத��த�.
(பா��க�! இவ� ஒ� அ�ல இ��ய
க���� மா�ல� தைலவ�) உடேன

அவ��� உண� ெகா��தன�. அ�ேபா�
மாநா����� ப�த� ேபா�டவ� வ��
��றா�. �வா, த� அைர�கா�
ச�ைட����� பண�க�ைத ஒ�ைற
எ��� அவ�ட� த�தா�.
இ�வள� பண� இ����ேபா� ஏ�
ப���யாக இ��க ேவ��� எ��
ெதா�ட�க� ேக�டேபா� வ�த ப�� “இ�
க���� பண�. நா� சா��ட அ�ல”.
இ�தா� மா�லா மா��க� �வா.
பாரத ம�க�� மன�� ேசாஷ�ச�
க����கைள ஊ��யவ� ேந� எ�றா�,
த�ழக ம�க�� மன�� அைத ஆழ
ஊ��யவ� �வா.
��ைச ���� வா��த �வா��� அர�
சா��� �� ெகா��க அ�ேபாைதய
�தலைம�ச� காமரா� ����னா�. அவ�

�வா�ட� த� ���ப�ைத� ெத���த
ேபா�, “எ�ேலா���� �� ெகா��க�.
அ�ேபா� என��� ஒ�� ெகா��க�,
அ�தா� உ�ைமயான ேசாஷ�ச�” எ��
அர� ��ைட ம��தவ� �வா.
எ�த �ஷய���� ஒ� உ�ைமயான
அ�கைற�ட��, ��ரமான ப��த�ட��
ஈ�ப�� இய�� ெகா�டவ� �வா.
தைலவராக இ��த ேபா�� த�ைன ஒ�
ெதா�டனாக ேதாழனாக �ைன�ப��
ெப�ைம ெகா�டவ�.
ந��: “�னம�” �த��ர� ெபா��ழா மல�
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ப�யா�� ஓ�� ெப�றவ�. மகாக� பார�
ப�� ப�லர��க� நட�� வ��றா�.
பார� ப�லக�, இல��ய ப�லக�
நட���றா�. த�� நா� �த��ர� ேபா�
�யா�க� ப�� எ���றா�.
—-
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Free Tamil Ebooks எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன.
இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா�
4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா�
இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான
����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�,
அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா��
நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா�

நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�
உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த�
�� இ�வைர வழ����ள த��
����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த
ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற
��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�

எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�

பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற
ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர�
ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா�

ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ��
உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved”
எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�,
உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள
ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��

����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download)

ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க���
அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம�����

ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�

வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள
எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ��
ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள���
இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets
ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள
ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம����
வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க�
நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative
Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம
[வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க�
ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook,

mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண�
அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற
வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க��
க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக

உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள�
வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.

</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய�
ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative
Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த
�ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள
நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������
அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய
ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா

இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர��
ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக�
தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email
: freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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ேவ��ேகா�!
எ� அ�����ய ந�ப�கேள, பார�
ப�லக�, இல��ய ப�லக�, த�� நா�
�த��ர� ேபா� �யா�க� த�ர
க�பராமாயண� உைர நைட ஆ�யவ�ைற
என� வைல���க�� ப���வ��
அ�ப�கேள! உ�க��� ���� �ைன�
ப����ேற�. எ��ைடய ��க�ட
வைல���க��� �ஜய� ெச���க�.
ப��த�� த�க� ஆேலாசைனகைள
வழ���க�. அைவ என�� ேம��
ஊ�க�ைத��, ஆ�வ�ைத�� அ�க����

எ�பதா� த�கள� க����கைள தய�
ெச�� ப�� ெச���க�.
என� வைல���க� �வர� இேதா:–
1.http//www.bharathipayilagam.blogspot.com
2.http//www.ilakkiyapayilagam.blogspot.com
3.http//www.tamilnadythyagigal.blogspot.com
4.http//www.kambaramayanamthanjavooraan.blogspot.com
ந�� ந�ப�கேள! ���� ச���ேபா�!
த�ைச ெவ.ேகாபால�

